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QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi - 4 năm 2014  

của Giám đốc Sở Xây dựng về việc công bố bộ đơn giá xây dựng 

ịa bàn thành phố Cần Thơ 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

 

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của 

Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ 

Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2009 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng;  

Xét đề nghị ả , 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi Khoản 3, Điề -

4 năm 2014 của Sở Xây dựng về việc công bố bộ đơn giá xây dự

địa bàn thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau: 

“3. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình, kể cả các công trình lập 

báo cáo kinh tế, kỹ thuật thực hiện sau ngày 94/QĐ-SXD có hiệu 

lực thi hành (ngày 21/4/2014) thì thực hiện theo Quyết định này”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; 

Giao Trưởng phòng Quản lý Xây dựng tổ chức triển khai thực hiện Quyết 

định này. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng chuyên môn, 

các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Xây dựng, Thủ trưởng đơn vị, tổ chức và cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Bộ Xây dựng; 

- HĐND TPCT (để báo cáo); 

- UBND TPCT (để báo cáo); 

- Các Sở, ban, ngành thành phố;   

- UBND quận, huyện;  

- Các Ban QLDAĐTXD thành phố; 

- Website Sở Xây dựng; 

- BGĐ Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT, QLXD.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dược 
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