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Phú Yên, ngày      tháng 01 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 12, quý IV và năm 2022  

trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG  

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công 

trình; 

Căn cứ Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh Phú 

Yên về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Xây dựng Phú Yên; 

Căn cứ Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 22/6/2019 của UBND tỉnh Phú 

Yên sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Phú Yên ban hành kèm theo quyết định số 
13/2016/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên; 

Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh Phú Yên 

về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng công bố các thông tin về giá xây dựng, chỉ số 

giá xây dựng trên địa bàn tỉnh;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý xây dựng và Văn bản số 80/VKT-ĐTh 

ngày 12/01/2023 của Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 12, quý IV và năm 2022 trên địa 

bàn tỉnh Phú Yên kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan làm cơ sở xác định, điều chỉnh sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng 

mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình, giá gói thầu xây dựng, giá hợp 

đồng xây dựng, quy đổi vốn đầu tư xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./. 

Nơi nhận:  
- Bộ Xây dựng (b/c);           

- UBND Tỉnh (b/c);                                                                                 

- VP UBND, HĐND Tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành trong Tỉnh;   

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Website của SXD; 

- Lưu VP, P4 (NTD). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đồng 
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