
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ XÂY DƯṆG 

Số:  1299  /SXD-VP 

V/v tổ chức lớp Tập huấn các 

Thông tư của Bộ Xây dựng 

CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM 

      Độc lập – Tư ̣do – Hạnh phúc 

Cần Thơ, ngày  11   tháng  5  năm 2016 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành thành phố Cần Thơ; 

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện; 

- Phòng Quản lý đô thị quận, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- Các doanh nghiệp hoạt động trong ngành Xây dựng. 
 

Căn cứ Công văn số 08/PVMN-HVCBXD ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Phân 

viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị miền Nam về việc phối hợp tổ chức lớp Tập 

huấn Thông tư hướng dẫn số 06, 07, 08, 09/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng. 

Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ phối hợp với Phân viện Cán bộ quản lý xây 

dựng và đô thị miền Nam tổ chức lớp Tập huấn các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây 

dựng đã ban hành trong tháng 3 năm 2016 như sau: 

1. Nội dung tập huấn: 

- Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

- Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. 

- Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng. 

- Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình. 

2. Thời gian và địa điểm tập huấn: Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ sẽ 

thông báo cụ thể sau. 

3. Chi phí tham dự: 600.000 đồng/học viên (bao gồm chi phí giảng dạy, tài 

liệu, nước uống và các chi phí khác,…). 

Đề nghị các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham dự lớp Tập huấn trên lập danh 

sách đăng ký gửi về Văn phòng Sở Xây dựng, số 25 Ngô Hữu Hạnh, phường An 

Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ hoặc gửi mail: vanhoang@cantho.gov.vn 

trước ngày 31 tháng 5 năm 2016. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ ông Đỗ Văn Hoàng, Phó Chánh Văn phòng Sở 

Xây dựng, số điện thoại cơ quan: 07103.820.335; di động: 0908.999.009./. 

(Đính kèm Công văn số 08/PVMN-HVCBXD ngày 25 tháng 4 năm 2016 của 

Phân viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị miền Nam) 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, SXD. 
  D/TĐ/CV/2016 

                      GIÁM ĐỐC 

 

 

                                                                 Nguyễn Tấn Dược 
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