
BẢNG 1: SỐ LIỆU VỀ GIÁ CÁT XÂY DỰNG CỦA HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ
(Kèm theo Văn bản số       /SXD-QLXD&VL ngày 28/5/2018 của Sở Xây dựng)

ĐVT: đồng/m3

TT HUYỆN TÊN LOẠI
NĂM 2017 NĂM 2018

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T1 T2 T3 T4 T5
1 Cát san lấp
2 Cát đổ bê tông
3 Cát xây, trát
4 Cát trát

Ghi chú: 

- Giá cát là giá thực tế đưa vào công trình, trường hợp có sai khác với thông báo giá VLXD của Liên Sở Tài chính - Xây dựng hàng tháng thì cung cấp các chứng 
từ có liên quan.



(Kèm theo Văn bản số       /SXD-QLXD&VL ngày 28/5/2018 của Sở Xây dựng)

ĐVT: tỷ đồng

TT Huyện Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)-(6) (9)=(8)/(6)*100 (10) (11) (12) (13)
1
2
3
4

…

Ghi chú: 
- Cột số 10 - Thời điểm xác định đơn giá cát điều chỉnh là thời điểm 28 ngày trước ngày nhà thầu hết hạn nộp hồ sơ thanh toán theo thỏa thuận của hợp đồng.
- Cột số 13 - Ghi chú cần thể hiện Giá trị hợp đồng điều chỉnh do điều chỉnh giá cát ở cột số (7) là "Dự kiến" hay là "Đã thực hiện"

BẢNG 2: THỐNG KÊ CÁC GÓI THẦU THI CÔNG KÝ HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI TRƯỚC NGÀY 01/3/2017
HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ

Tên gói thầu 
thi công

TMĐT được 
duyệt

Thời điểm 
ký hợp đồng 

thực hiện 
gói thầu 

(tháng/năm)

Giá trị hợp 
đồng đã ký

Giá trị hợp 
đồng điều 
chỉnh do 

điều chỉnh 
giá cát

Tỷ lệ tăng 
theo giá trị 
tuyệt đối

Tỷ lệ tăng theo 
giá trị tương 
đối tính trên 
giá trị hợp 

đồng đã ký kết 
(%)

Thời điểm 
xác định  

đơn giá cát 
điều chỉnh 
(tháng/năm)

Nguồn bù đắp phần 
tăng chi phi

 (Đánh dấu vào cột 
tương ứng)

Điều 
chỉnh cơ 

cấu 
TMĐT

Giá trị đề 
nghị bổ 

sung 
ngân sách



(Kèm theo Văn bản số       /SXD-QLXD&VL ngày 28/5/2018 của Sở Xây dựng)

ĐVT: tỷ đồng

TT Huyện Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)-(6) (9)=(8)/(6)*100 (10) (11) (12) (13)
1
2
3
4

…

Ghi chú: 
- Cột số 10 - Thời điểm xác định đơn giá cát điều chỉnh là thời điểm 28 ngày trước ngày nhà thầu hết hạn nộp hồ sơ thanh toán theo thỏa thuận của hợp đồng.
- Cột số 13 - Ghi chú cần thể hiện Giá trị hợp đồng điều chỉnh do điều chỉnh giá cát ở cột số (7) là "Dự kiến" hay là "Đã thực hiện"

BẢNG 3: THỐNG KÊ CÁC GÓI THẦU THI CÔNG KÝ HỢP ĐỒNG ĐƠN GIÁ CỐ ĐỊNH TRƯỚC NGÀY 01/3/2017
HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ

Tên gói thầu 
thi công

TMĐT được 
duyệt

Thời điểm 
ký hợp đồng 

thực hiện 
gói thầu 

(tháng/năm)

Giá trị hợp 
đồng đã ký

Giá trị hợp 
đồng điều 
chỉnh do 

điều chỉnh 
giá cát

Tỷ lệ tăng 
theo giá trị 
tuyệt đối

Tỷ lệ tăng theo 
giá trị tương 
đối tính trên 
giá trị hợp 

đồng đã ký kết 
(%)

Thời điểm 
xác định  

đơn giá cát 
điều chỉnh 
(tháng/năm)

Nguồn bù đắp phần 
tăng chi phi

 (Đánh dấu vào cột 
tương ứng)

Điều 
chỉnh cơ 

cấu 
TMĐT

Giá trị đề 
nghị bổ 

sung 
ngân sách
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