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Qudng Nain, ngày A 6 tháng 12 nárn 2020

V/v gOp ç' Dir thäo các Thông tu
hi.róng dan Nghj d'jnh cOa ChInh phü
ye quãn 1' chi phi dâu tix xãy d1rng

KInh glri:

- Các Sâ: K hoach & Du tu, Tài chinh, Giao thông
Vn tãi, Cong thuang, Nông nghip & PTNT;
- Ban Quãn 1 Kim kinh tê ma Chu Lai;
- Các Ban Quàn I' dir an: DTXD tinh, DTXI) các
cong trInh Nông nghip và PTNT, DTXD các cong
trInh Giao thông;
- UBND các huyn, thj xã, thành phô.

Th'irc hin cong van s 591 9/BXD-KTXI) ngày 09/12/2020 cüa Bô Xây
dirng ye vic lay ' kiên dir thão các Thông tr huàng d.n Ngh djnh cüa ChInh
pim ye quàn 1 chi phi dâu tu' xay dng, gôrn các Dvi' thào Thông tu' sau:
1. Thông lix hu'ó'ng dn rnt ni dung ye xác djnh và quàn 1' chi phi du
tij xay drng;
2. Thixo'ng tix huóng dan phixcmg phãp xác dlnh các chi tiCu kinh tC k thutt
dê xác djnh chi phi dâu tu xay drng cong trInh;
3. Thông tu' ban hành djnh rnüc xây dung.
tharn rnixu, gop ' cho B Xây diing ye các r11ong tu' nay, Sa
DC có co
Xây dirng kInh de nghj các do'n v tham gia gOp ' kiCn ye I)çr thão các Thông tu'
t.p trung mt ni dung nhu sau:
- Phân chia nhóm nhân cong xây dirng, tiCn lu'orng chuyCn gia tu' van;
- Các quy djnh ye xác djnh dir toán gói thâu;
- FIô so' trInh xin ' kiên djnh müc xây dirng, chi giá
dirng;
- Phu'oiig pimp xãc djnh djnh mtrc dci toán, djnh mOc co sâ và các ni dung
hi.rOng dn dC th'cic hin diCu chinh djnh müc xây drng, xác djnh djnh mac m6i
theo quy djnh trong I)ir thào Nghj djnh quàn l chi phi dâu tu xây dirng.
Ni dung Dr thào ca.c Thông tu duc dàng tài trCn website cüa S& Xây
dirng tai mic Thông báo.
Van bàn gOp ' gri ye Sâ Xây drng chrn nhât trong ngày 23/12/2020.
R.t mong sir quan tarn, phôi hçp cüa CáC dcn vj.
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No'i ,thfln:
- Nhu trén;
- B() Xây dirng;
- UBND tinh (b/c);
- Các phOng : GD, Qfl, fIT (p/h t/h)
- Luu VT, L
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Sá Xdy dl!Ii? tinh Quáng Nam. Tel- Fax: 0235.3852712
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