UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ XÂY DỰNG
Số: 1201/SXD-QLXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 24 tháng 7 năm 2020

V/v đánh giá việc thực hiện Nghị định
số 68/2019/NĐ-CP và các Thông tư
hướng dẫn Nghi định

Kính gửi:
- Các Sở: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Công thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản
lý Khu kinh tế tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành tỉnh.
Thực hiện Văn bản số 3462/BXD-KTXD ngày 17/7/2019 của Bộ Xây dựng và Văn
bản số 3315/UBND-CN ngày 23/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc đánh giá việc
thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn Nghị định. Sở Xây
dựng đề nghị các cơ quan đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện và báo cáo các nội dung
liên quan sau đây:
1. Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện các quy định về quản lý chi phí đầu tư
xây dựng theo quy định tại Nghị định số 68 và các Thông tư hướng dẫn. Nêu rõ kết quả
đạt được và những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
2. Đề xuất các nội dung cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện trong quy định về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
3. Đánh giá và đề xuất hoàn thiện, sửa đổi một số nội dung cụ thể về phương pháp
lập và quản lý chi phí, lập và quản lý hệ thống công cụ định mức, đơn giá nhân công, giá
máy và thiết bị thi công.
Đề nghị các cơ quan tổng hợp và gửi báo cáo về địa chỉ: Sở Xây dựng tỉnh Quảng
Trị, số 59 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đồng thời gửi thư điện tử
đến địa chỉ: duongthithanhnga@quangtri.gov.vn trước ngày 29/7/2020 để Sở Xây dựng
kịp thời tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng. (Sao gửi kèm Văn bản số 3462/BXD-KTXD ngày
17/7/2019 của Bộ Xây dựng).
Kính mong sự phối hợp của quý cơ quan./.
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