
U BAN NHAN DAN T!NH PHI) THQ 

sO XAY DIJY'G 

CII! SO GL& XAY D1TNG 
NAM 2020 

(Cong bó kern theo Van ban s6:  1499  /SXD-KT&VLXD, 

ngày /01/2021, cüa So Xây dmg Phñ Th9) 

PHI) THQ, THANG 01 NAM 2021 



KT. GIAM DOC 
iAi'vi DOC 

'\ ,,-- 

Sc '. 

rtrong Xuân ChI 

UBND T!NH PHU THQ CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
SO XAY D!)'NG Dc Ip - Tir do - Hnh phtIc 

S&  /(95  /SXD-KT&VLXD Phz ThQ, ngày tháng 01 näm 2021 

V vic cong bO Chi sO giá xây 
drng näm 2020. 

KInh gui: 
- Các Sâ, ban, ngành, doàn th; 
- UBND các huyn, thành, thj. 

Can cir Nghj djnh s 68/2019/ND-CP ngày 14/8/2019 cüa ChInh phü ye 
quãn 1 chi phi dâu tu xây dmg; 

Can eli Thông tu so 14/2019/TT-BXD ngày 26/12/20 19 cüa B truâng B 
Xây dimg ye hung dn xác djnh và quãn 1' chi phi dâu tix xây dirng; 

Can dr Quyt djnh s 17/2018/QD-UBND ngày 20/9/2018 cüa UBND 
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tInh toán, xác dinh cia lien ngành Xdy dyng và Tài chInh) ti 3 khu virc kern 
theo van bàn nay dê các co quan, tO chlrc, cá nhan có lien quan tham khâo, sIr 
diing trong vic xác djnh, diêu chinh tong mIre dâu tu và dir toán xây drng cOng 
trInh./. 

Noi nhân: 
- Nhix trên; 
- Bô Xây dirng (b/cáo); 
- UBND tinh (b/cáo); 
- Lixu: VT, KT&VLXD.9V 



(Kern theo van bàn s 
So' Xáy d'ng 

XAY DITNG 
VLXD ngàjJ/ tháng 01 näm 2021 cza 

chi sO giá xáy dtng nárn 2020) 

I - Giri thiu chung 

1 - Chi s giá xây dirng 

Chi s giá xây dirng là chi tiêu phân ánh mrc d biên dng cüa giá xây 
dirng theo thii gian. Các chi so giá xây dmg trong tp chi so giá xây drng ducic 
xác djnh theo nhóm cong trInh thuc 5 loi Cong trInh xây drng (Cong trInh dan 
ding; cong trInh cong nghip; cong trInh giao thông; cong trInh nông nghip và 
phát triên nOng thôn; cong trInh h tang k thut) và theo khu v1rc: Khu virc 
thành phO Vit TrI; Khu vrc thj xã Phñ ThQ, huyn Phü Ninh, huyn Lam Thao, 
huyn Thanh Ba, huyn Tam NOng; Khu virc huyn Thanh Scm, huyn Tan Scm, 
huyn Cam Khê, huyn Yen L.p, huyn H Hôa, huyn Doan Hung, huyn 
Thanh Thüy, bao gôm các 1oi chi so sau: 

- Chi s giá xây dmg cong trInh. 

- Chi s giá phAn xãy drng. 

- Các chi s giá xay dmg theo yu ti chi phi gm: Chi s giá v.t lieu xay 
drng cOng trinh, chi sO giá phân nhân cOng xây dirng cong trInh và chi so giá 
may thi cong xây drng cong trinh. 

- Chi s giá vt 1iu xay drng chU yu. 

2 - Các tir ngü trong tp chi s giá xây ding nay du'çrc hiu nhu sau: 

Chi sO' giá xáy dy'ng cOng trInh là chi tiêu phàn ánh müc d bin dng cüa 
giá xây dirng cOng trInh theo thai gian. 

Chi sO' giá phcn xáy dtng là chi tiêu phân ánh mirc d bin dng chi phi 
xây drng cüa cong trinh theo thyi gian. 

Chi sO' giO vçU lieu xáy drng cong trinh là chi tiêu phán ánh mirc d bin 
dng chi phi vt lieu xay dimg trong chi phi trrc tiêp cüa ca câu di:r toán theo 
thi gian. 

Chi sO' giá nhán cOng xáy drng cOng trInh là chi tiêu phàn ánh ml'rc d bin 
dng chi phi nhân cOng trong chi phi tnrc tiêp cüa co câu dir toán theo th?ii gian. 

Chi sO' giá may thi cOng xáy 4mg cOng trInh là chi tiêu phân ánh mirc d 
biên dng chi phi may thi cong xây drng trong chi phi trrc tiêp cüa Co CâU du 
toán theo thai gian. 

Th&i dkm gO'c là thyi dim di.icic chçn lam gôc dê so sánh, các co cu chi 
phi xây drng dt.rçic xác djnh tai  thai diem nay, thai dim gc tai  Van bàn nay là 
nàm 2016. 
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Thai dkm so sánh là thai dim cn xác djnh các chi s6 giá so vói thai 
dim gc hoc so v&i thii diem so sánh khác. 

3 - Chi s giá xây drng cong trInh tai  các Bang "C'hi s giá chi sd giá xáy 
dy'ng cong trInh" dã tInh toán den sr biên dngcüacác chi phi xay drng, chi 
phI thiêt bj, chi phi quân 1 dir an, chi phi tix van dâu tu xây drng và mt so 

khoân miic chi phi khác cüa chi phi dâu tu xây dirng cOng trInh. 

Các chi s giá xây drng cOng trInh nay chua xét dn sir bin dng cüa chi 
phi bôi thu&ng, ho trg và tái djnh cu (nêu co), chi phi thuê tu van ni.róc ngoài 
(nu co), chi phi rà phá born rnIn và vt 1iu nO, lAi vay trong thai gian xây dirng 
(dôi vâi các dir an có str diing vOn vay), vOn luu dng ban dâu (doi vi các dir an 
san xuât, kinh doanh). 

Khi sü ding các chi s giá xây dirng cOng trInh lam cor sâ d xác djnh 
tong mi.rc dâu tu thI can can cü vào tinh chat, dc diem và yêu câu c1i the cüa dir 
an d tInh bô sung các khoàn mic chi phi nay cho phü hçip. 

Chi s giá phân xây drng cOng trInh ti các Bang "011 so' giá phcn xay 

dy7lg" dã tinh den phân biên dtng cüa chi phi trirc tiêp (chi phi 4t lieu, nhân 
cong và chi phi may thi cong xây drng) và các khoãn m1ic chi phi con 1i trong 
chi phi xãy dmg (chi phi hang mlic chung; chi phi chung; chi phi chju thuê tInh 
truóc; thuê giá trj gia tang). 

Truang hqp nhing cOng trinh có tInh cht dc thü, dc bit (nn móng, 
kêt câu, diêu kin thi cOng, vj tn dja 1....) thI 4n dung chi so giá xãy dmg vào 
vic tinh toán can có sr nghiên ciru, diêu chinh bô xung cho phü hçp. 

Chi s giá vt 1iu xây dimg cong trInh, chi s giá nhân cOng xây drng 
cOng trInh và chi so giá rnáy thi cOng xây dimg cOng trInh tai  các Bang "Ciii so 

giO vt lieu, nhán cOng, may thi cOng" dã tInh den s1r biên dng chi phi 4t 1iu 
xay drng, chi phi nhân cong xây dmg và chi phi may thi cOng xây drng trong 
chi phi trirc tiêp. 

Chi s giá cüa mt s 1oi v.t 1iu xây dirng chü yu t,i Bang "Ciii so' giá 
vt lieu xáy dyi'ig chz yêu" phãn ánh rnüc biên dng giá 4t 1iu xây d%rng chü 
yêu bInh quân cüa näm 2020 so vói giá 4t 1iu xây drng chü yêu bInh quân 
nàm 2016. 

4 - Các chi s giá xây dmg cüa näm 2020 dã dugc tInh toan theo chi phi 
nhân cOng, chi phi may thi cong xây drng, cac chi phi khác trong dr toán xây 
dirng cong trInh tai  mt bang gia xây drng cüa nAm 2020 tuorng irng; di toán 
cOng trInh duçic diêu chinh cor câu theo Thông tu sO 06/2016/TT-BXD ngày 
10/3/2016 cüa Bô Xây drng huâng dan xác djnh và quân 1 chi phi dâu ti.r xây 
dmg; (chi phi nhân cOng duçic tinh theo Thông tu sO 05/201 6/TT-BXD cüa B 
Xây drng viii mtrc luorng tinh theo Van bàn so 5324/LJBND-KT6 ngày 
23/12/2015 cüa UBND tinh Phü Th9; Quyt djnh s 1639/QD-UBND ngày 
24/7/2020 cüa UBND tinh Phü Th9; chI phi may disçic tinh theo Quyt djnh 
1 134/QD-BXD ngày 8/10/20 15 cüa Bô Xây drng ye vic cong b djnh m1rc các 
hao phi xác djnh giá ca may và thiêt bj thi cong xây drng, Thông tu 
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1 1/2019/TT-BXD ngày 26/12/20 19 cüa B Xây dirng, tüy theo trng thai dim 
thrqc áp diing). 

5 - Các chi s giá xây dmg nêu ti Tp chi s giá xây drng nay do lien 
ngành Tài chInh - Xâ,' drng thirc hin, duçic xác djnh theo phuong pháp thông 
ké, tInh toán tir cac so 1iu th%rc tê thu thp cüa các dir an dâu tu xây drng cong 
trInh dã và dang xây dmg tinh Phü Thç, các cOng trInh lisa chçn dê tInh toán 
là các cong trinh xây drng dã và dang xây dmg a tinh Phti Thç, CáC Cong trInh 
1ira ch9n d tInh toán là các cong trInh xây dirng mâi, có tInh näng phic v phü 
hçp vói phân loi cong trinh, dugc xây dmg theo quy trInh cOng ngh thi cOng 
phô biên, sir diing các loi vt lieu xây drng thông ding hin có trên thj trisang. 

Các chi s giá xây dirng nay dugc xác djnh trên Co sâ co c.0 t' tr9ng các 
khoàn m1ic chi phi xây drng cüa cOng trInh ti thai diem näm 2016 (gQi tat là Co 
câu chi phi näm 2016); giá xây drng Cong trInh tInh ti näm 2016 dugc lay lam 
gôc (thrqc quy djnh là 100%) và giá cüa các thai kS'  khác di.rc biêu thj bang t 
l phân tram (%) so v6i giá thai k' gOc. 

6 - Vic xác djnh mirc dtrisqt giá bInh quãn (IXDCTbq) d tInh toán chi 
phi dic phông trong tong mirc dâu tu hay dir toán cUa cong trInh duc thiic hin 
bang cáchtinh bInh quân các chi sO giá xây dung lien hoàn theo loi cOng trInh 
cüa tôi thiêu 3 thai k' gân nhât so vai thai diem tInh toán. 

Các chi s giá xây drng lien hoàn là chi s giá xây dirng dixqc tInh bang 
cách lay chi so giá xây dijng cüa th?yi k5' sau chia cho chi so giá xây dirng cüa 
thai k' truâc. 

7 - Dôi vai cac cong trInh chua có trong danh miic chi s giá xây dirng do 
B Xây d%rng hoc các tinh, thành phô trirc thuc trung uong cOng bô thI chü 
dâu tu tO chCrc xác djnh các chi so giá cho cong trInh và quyêt djnh vic áp ding. 

Di vai cOng trInh xây drng theo tuyn di qua dja bàn thuc nhiu tinh 
thành phô tnrçlc thuc trung uong thI chü dâu tu to chirc xác djnh chi so giá xây 
drng cho cong trInh và quyêt djnh vic áp diing sau khi Co kiên thOa thun cüa 
Bô Xây dirng. 

8 - Chi s giá näm 2020 ducjrc tInh vâi thôi dim gc là nam 2016 vic 
chuyên dOi chi sO giá xây drng nam 2020 ye thai diem gôc nam 2012 dugc xác 
djnh nhu sau: 

T2020 - T2016 i2020 1 2012 -1 2012XL 

Trong do: 

120202012  là chi s giá dugc quy dM v nàm gc 2012. 

120162012  là chi s giá cüa näm 2016 vai nam gôc 2012. 
J2020 là chi s giá nàm 2020 vói näm gôc 2016. 
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• A II. Chi so gia xay dtrng. 

1. CM s giá xây durng cong trInh, chi s giá phn xây diyng (nám 2016 =100%) 

1.1. Khu vy'c: Thanh pho Viçt Tn 

DcinvjtInh: % 

SO 

thur 
tii 

Loi cong trinh 

Chi s giá näm 2020 so vol 

Nam goc 2016 Nam truoc 

Chi s 
giá xây 
diyng 
cong 
trI ii h 

CM s 
giá phn 
xãy ding 

Chi s giá 
xây diyng 
cong trinh 

Chi s giá 
phn xay 

drng 

I Cong trinh dan dung 

1 Cong trInh nhà i 105,59 105,59 99,30 99,30 

2 Cong trInh giáo diic 106,72 106,72 100,30 100,28 

3 Cong trInh tru sâ lam vic cci quan 107,89 107,90 100,96 100,95 

4 Cong trInh y t 102,37 102,3 8 99,64 99,52 

II Cong trInh cong nghip 

1 CôngtrInhthr&ngdâytãidin 105,04 105,04 100,72 100,71 

2 Cong trInh tram bin áp 103,5 1 108,62 99,99 99,84 

III Cong trinh giao thông 

1 Cong trInh &r0ng Be tOng Xi mäng 100,6 1 100,46 98,99 98,80 

2 Cong trInh &ring Be tong nhra 102,78 102,60 97,15 96,87 

3 Cong trinh câu be tong cot thép 103,47 103,43 98,74 98,57 

IV Cong trInh Ha tng k5 thuât 

1 COng trInh cp ni.râc 104,43 104,29 99,63 99,45 

2 COng trInh thoát nizàc 10 1,94 10 1,92 99,63 99,62 

Cong trInh nông nghip và phát trién 
nông thôn 

1 Cong trInh dp dat 100,49 100,34 97,0 1 96,76 

2 Cong trInh tram born 103,55 102,55 99,70 98,63 

3 COng trInh kënh tuâi, tiêu 100,00 99,99 97,73 97,65 
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1.2. Khu vyc: Th1 xã Phil Th9, huyn Phà Ninh, huyn Lam Thao, huyn Thanh Ba, 

huyn Tam Nông. 
Dinvjtmnh: % 

So 
thu 
tr 

Loii cong trInh 

Chi s giá nãm 2020 so vói 

Näm gc 2016 Näm trir&c 

Chiso 
giá xây 

durng 
cong 
trI n h 

Chi s 
giá phn 
xây drng 

Chi s giá 
xây dirng 
cong trInh 

Chi s giá 
phn xây 

dirng 

I Cong trInh dan dung 

1 Cong trInh nhà 0 102,24 102,24 98,99 98,99 

2 Congtrinhgiãodiic 106,17 106,17 100,23 100,21 

3 CongtrInhtrisô1àmvicccquan 107,34 107,35 101,00 100,99 

4 Cong trInhyth 103,47 103,54 100,17 100,07 

II Cong trinh cong nghip 

i Cong trInh dixng day tãi din 105,07 105,07 100,69 100,68 

2 Cong trInh tr?m bin ap 103,6 1 108,88 99,96 99,74 

III Cong trInh giao thông 

I Cong trInh dii&ng Be tong Xi mang 102,64 102,55 100,67 100,53 

2 Cong trinh du&ng Be tong nhua 104,47 104,3 5 98,97 98,76 

3 CôngtrInhcubêtôngc&thép 103,92 103,89 98,87 98,70 

IV Cong trInh H tng k5 thut 

i Cong trInh cp nuOc 105,56 105,48 99,22 99,03 

2 COngtrInhthoátnuOc 104,16 104,15 100,48 100,47 

Cong trInh nông nghip và phát triên 
nôngthôn 

i Cong trInh dp dat 101,43 101,32 97,67 97,43 

2 COng trInh tram bim 103,53 102,49 100,23 99,13 

3 COng trInh kênh Urâi, tiêu 102,72 102,6 1 100,19 100,00 
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1.3. Khu vçrc: Huyn Thanh So'n, huyn Tan So'n, huyn Thanh Thüy, huyn Cm 

Khê, huyn Yen Lp, huyn Hi Hôa, huyn Doan Hung. 
DynvitInh:% 

So 
thir 
tir 

Loi cong trInh 

Chi s giá näm 2020 so vói 

Näm gc 2016 Näm trrnrc 
., 

Chi so 
giá xây 
dirng 
cong 
trIn h 

CM s 
giá phn 
xây dtrng 

CM s giá 
xây dirng 
cong trInh 

CM s giá 
phn xây 

dirng 

I Cong trInh dan dung 

1 Cong trinh nhà & 106,27 106,27 98,79 98,79 

2 Cong trInh giáo diic 106,46 106,47 99,53 99,5 1 

3 CongtrInhtrisâ1àmviccquan 110,92 110,94 101,06 101,05 

4 CôngtrInhyt 103,33 103,38 99,72 99,59 

II Cong trinh cong nghip 

1 CôngtrInhdu&ngdâytãidin 105,14 105,14 100,77 100,77 

2 Cong trInh tr?m biên áp 104,12 110,23 100,31 100,61 

III Cong trInh giao thông 

1 Cong trInh dixông Be tong Xi mãng 102,24 102,12 97,89 97,65 

2 Cong trInh du&ng Be tong nhtra 104,8 1 104,68 97,57 97,30 

3 COngtrInhcubêtOngc&thep 104,51 104,48 98,53 98,34 

IV Cong trInh Hi tang k thut 

I Cong trInh cp nuâc 105,59 105,49 98,67 98,44 

2 CôngtrInhthoãtnuàc 103,78 103,76 99,77 99,75 

Cong trinh Hông nghip và phát trin 
nông thOu 

1 CôngtrInhdpdt 101,96 101,85 96,40 96,11 

2 Cong trInh tram bim 104,42 104,06 100,11 98,79 

3 Cong trInh kënh thai, tiêu 104,11 104,04 99,2 1 98,97 
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1. Chi so giá vt Iiu, nhãn công, may thi cong (nám 2016 = 100%) 

1.2. Khu virc: Thành ph Vit TrI 

DcmvitInh:% 

S 
thu 
tn 

Loi cong trInh 

Chi s giä VL, NC, M nãm 2020 so vói 

Nãm gc 2016 Näm trtróc 

Vit 
lieu 

A Nhan 
cong 

May 
. 

cong 

Vit 
lieu 

A Nhan 
cong 

May thi 
cong 

I Cong trInh dan dijng 

I Cong trInh nhà 0 106,67 105,00 97,90 97,67 105,00 94,62 

2 Cong trInh giáo diric 108,0 1 105,00 97,90 98,3 8 105,00 94,62 

3 Cong trInh tr1 si lam vic cci quan 109,72 105,00 97,90 99,18 105,00 94,62 

4 Congtrinhyt 101,63 105,00 97,90 98,74 105,00 94,62 

H Cong trInh cong nghip 

I Cong trInh &thng day tâi din 105,08 105,00 99,80 100,14 105,00 96,45 

2 Cong trInh tram bin áp 109,4 1 105,00 99,80 99,36 105,00 96,45 

III Cong trInh giao thông 

1 COng trInh dung Be tOng xi mang 99,89 105,00 97,90 96,18 105,00 94,62 

2 Cong trInh duing Be tong nhira 102,8 1 105,00 97,90 92,03 105,00 94,62 

3 COng trInh cu be tong c& thép 104,97 105,00 97,90 97,6 1 105,00 94,62 

IV Cong trInh Ha tang k5 thut 

1 Cong trInh cp nuâc 104,3 1 105,00 97,90 98,25 105,00 94,62 

2 Cong trInh thoát nuâc 100,30 105,00 97,90 97,24 105,00 94,62 

Cong trInh nông nghip và phát trin 
nông thôn 

1 COng trinh dp dt 10 1,47 105,00 97,90 96,77 105,00 94,62 

2 Cong trinh tram bym 102,52 105,00 97,90 97,22 105,00 94,62 

3 Cong trInh kênh tuài, tiêu 100,52 105,00 97,90 97,22 105,00 94,62 
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2.2. Khu vlyc: Thj xã Phñ Th9, huyn Phñ Ninh, huyn Lam Thao, huyn Thanh Ba, huyn 

Tam Nông. 

DcinvjtInh:% 

s 

thu 
tr 

Loi cong trInh 

Chi s giá YL, NC M nàm 2020 so vói 

Näm gc 2016 Nãmtru*c 

Vat 
lieu 

Nhãn 
cong 

May  
thi 
A 

cong 

Vat 
.; hçu 

Nhãn 
A cong 

May thi 
A cong 

I Cong trinh dan dung 

1 CongtrInhnhàâ 101,44 105,00 98,18 97,29 105,00 94,82 

2 CongtrInhgiáodc 107,14 105,00 98,18 98,41 105,00 94,82 

3 Cong trInh trti sâ lam vic cc quan 108,86 105,00 98,18 99,48 105,00 94,82 

4 Cong trmnh y t 103,35 105,00 98,18 99,61 105,00 94,82 

II Cong trInh cong nghip 

I COngtrInhdungdâytãidin 105,12 105,00 98,18 100,11 105,00 94,82 

2 Côngtrinhtrmbináp 109,72 105,00 98,18 99,22 105,00 94,77 

III Cong trinh giao thông 

1 Cong trinh du6ng Be tong xi mãng 104,35 105,00 98,18 99,75 105,00 94,82 

2 CôngtrInhduängBetongnhira 106,32 105,00 98,18 95,74 105,00 94,82 

3 Cong trInh cu be tong ct thép 105,72 105,00 98,18 97,90 105,00 94,82 

IV Cong trInh Ha tng k thut 

1 Cong trInh cp nilOc 105,96 105,00 98,18 97,78 105,00 94,82 

2 CôngtrInhthoátnuâc 104,19 105,00 98,18 98,58 105,00 94,82 

Cong trInh nông nghip và phãt triên 
nôngthôn 

1 CongtrInhdpdAt 103,64 105,00 98,18 98,22 105,00 94,82 

2 CôngtrInhtrmbvm 102,36 105,00 98,18 97,97 105,00 94,82 

3 Cong trinh kênh tiiài, tiêu 102,37 105,00 98,18 98,60 105,00 94,82 
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2.3. Khu virc: Huyn Thanh Sm, huyn Tan So'n, huyn Thanh Thüy, huyn Cm Khê, 

huyn Yen Lip, huyn Hi Hôa, huyn Doan Hung. 

DcinvitInh:% 

s 

thu 
tty 

Loii cong trInh 

Chi s giá YL, NC, M nám 2020 so vói 

Nãm gc 2016 Nám trithc 

YAt 
lieu 

Nhân 
cong 

May 
thi 
A 

cong 

Vt 
lieu 

Nhân 
cong 

May thi 
cong 

I Cong trInh dan dung 

1 CôngtrInhnhàâ 107,49 105,50 97,93 96,85 105,50 94,57 

2 Congtrinhgiáodic 107,35 105,50 97,93 97,11 105,50 94,55 

3 Cong trInh trii si lam vic Co quan 114,16 105,50 97,93 99,7 1 105,50 94,55 

4 CôngtrInhyt 102,93 105,50 97,93 98,69 105,50 94,55 

II Cong trinh cong nghip 

1 CôngtrInh&r?mgdâytáidin 105,11 105,50 97,93 100,12 105,50 94,55 

2 CongtrInhtrmbináp 111,24 105,50 97,93 100,19 105,50 94,55 

III Cong trInh giao thông 

1 CôngtrmnhdiRngBêtôngximang 103,14 105,50 97,93 91,93 105,50 94,55 

2 CongtrInhduingBêtongnhira 106,82 105,50 97,93 89,79 105,50 94,55 

3 CongtrInhcubêtôngc&thep 106,71 105,50 97,93 96,44 105,50 94,55 

IV COng trinh Ha tang k5 thut 

i Cong trInh cAp nuOc 105,82 105,50 97,93 96,82 105,50 94,55 

2 CôngtrInhthoátnuOc 103,21 105,50 97,93 96,26 105,50 94,55 

Cong trInh nông nghip và phát trién 
nông thôn 

I COngtrInhdpdAt 105,09 105,50 97,93 94,35 105,50 94,55 

2 Cong trInh tram born 104,83 105,50 97,93 96,43 105,50 94,55 

3 Cong trInh kênh tuài, tiêu 104,80 105,50 97,93 95,50 105,50 94,5 5 
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3. Chi s giá vt Iiu xãy dyng chü yu (nãm 2016 = 100%) 
DcinvjtInh:% Dan vitInh: % 

s 

thir tir 
Loi vt iiu 

Ch s6 giá VL, NC, M näm 2020 so vó'i 

Näm gc 2016 Nãm triróc 

Thành 
ph 

Viêt Trl 

Thlxä 
Phü Th9, 
Phü Ninh, 

Lam 
Thao, 

Thanh Ba, 
Tam Nông 

Các 
huyn 
con Iai 

Thành 
pho 

Vit Tn 

Thixã 
Phil ThQ, 
Phà Ninh, 

Lam 
Thao,  
Thanh 

Ba, Tam 
Nông 

Các 
huyn 
con lal 

1 Xi mAng PCB3O 100,18 97,26 102,36 100,93 100,96 100,96 

2 Cat xây dirng 94,37 122,10 99,74 96,44 90,95 8 1,53 

3 Dá, sói xay dung 91,94 101,40 97,98 92,16 98,14 87,79 

4 Gtchxây 98,85 102,79 101,41 100,14 100,25 100,00 

5 Gxâydrng 101,12 101,00 120,72 100,31 100,47 100,25 

6 Thép xay thing 109,49 109,54 109,55 94,34 94,39 94,45 

7 Nhiradu?mg 116,67 115,73 115,69 94,73 94,10 94,17 

8 Gchp,1át 108,12 108,12 108,12 102,83 102,82 102,82 

9 Scrnvàvâtliêuscxn 133,61 133,62 134,01 103,54 103,94 104,07 

10 Vttirngàthdin 103,77 102,70 103,76 100,19 99,70 100,19 

11 Vttu,duingngntràc 101,05 101,07 101,06 99,98 100,00 99,94 

10 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

