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V/v biến động giá nhiên, vật liệu đối 

với các dự án công trình xây dựng 

giao thông  

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các Bộ: Xây dựng, Giao thông vận tải; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Về báo cáo của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 3192/BGTVT-CQLXD 

ngày 01 tháng 4 năm 2022) về ảnh hưởng của biến động giá nhiên, vật liệu xây 

dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, Phó Thủ tướng 

Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau: 

1. Bộ Xây dựng: 

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương xây dựng, công bố giá và 

chỉ số giá các loại vật liệu xây dựng theo đúng quy định của pháp luật về quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng, bảo đảm đầy đủ thông tin của các vật liệu cho công 

trình xây dựng giao thông; 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành, các cơ quan liên quan nghiên cứu các 

kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn việc thực hiện điều chỉnh 

hợp đồng, điều giá hợp đồng do ảnh hưởng biến động giá vật liệu đối với các dự 

án đang triển khai theo quy định của pháp luật. 

- Nghiên cứu ban hành, điều chỉnh, bổ sung cơ chế chính sách theo thẩm 

quyền về cơ chế chính sách quản lý giá nhiên, vật liệu xây dựng; kịp thời báo 

cáo những vấn đề vượt thẩm quyền. 

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các 

cơ quan xây dựng, công bố giá và chỉ số giá các loại vật liệu theo quy định và 

khẩn trương thực hiện các giải pháp để quản lý giá, bình ổn giá các vật liệu xây 

dựng công trình giao thông nói chung và các dự án giao thông trọng điểm quốc 

gia theo đúng quy định của pháp luật. 

3. Bộ Giao thông vận tải: 

- Chỉ đạo các cơ quan, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tư vấn, nhà thầu… 

tiếp tục đẩy nhanh triển khai thi công xây dựng các dự án, chủ động nguồn vật 

tư, vật liệu phục vụ xây dựng công trình bảo đảm tiến độ các dự án công trình 

giao thông tuân thủ hợp đồng đã ký và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan trong việc 

nghiên cứu giải pháp, cơ chế chính sách cần thiết để quản lý, bình ổn giá nhiên, 

vật liệu xây dựng. 
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Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ và các cơ quan, đơn vị  

liên quan biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Thủ tướng; PTTg Lê Văn Thành (để b/c); 

- Các Bộ: KHĐT, TC, CT, NNPTNN; 

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, 

 các Vụ: KTTH, QHĐP, NN; 

- Lưu: VT, CN (2).THH 
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PHÓ CHỦ NHIỆM 

 
Nguyễn Cao Lục 
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