UBND TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ XÂY DỰNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

187 /SXD-QLXD

Kon Tum, ngày 19 tháng 02 năm 2020

V/v công bố suất vốn đầu tư xây
dựng công trình và giá xây dựng
tổng hợp bộ phận kết cấu công
trình năm 2018

Kính gửi:

-

- Các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh;
- Ban Quản lý các dự án 98;
- Ban Quản lý các dự án chuyên ngành của tỉnh: Dân dụng
và công nghiệp, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông.
Ngày 14/02/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 44/QĐ-BXD
về việc công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp
bộ phận kết cấu công trình năm 2018. Suất vốn đầu tư công bố tại Quyết định
này là một trong những cơ sở phục vụ cho việc xác định sơ bộ tổng mức đầu tư,
tổng mức đầu tư dự án, xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng ở giai đoạn
chuẩn bị dự án.
Sở Xây dựng công bố và đề nghị các đơn vị truy cập trang thông tin điện
tử của Bộ Xây dựng (địa chỉ: moc.gov.vn), Sở Xây dựng (địa chỉ:
sxd.kontum.gov.vn) hoặc theo tập tin kèm theo văn bản này để cập nhật, tham
khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo
quy định.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị
liên hệ Sở Xây dựng để trao đổi, hướng dẫn hoặc tổng hợp gửi Bộ Xây dựng
hướng dẫn thực hiện theo quy định.
Sở Xây dựng công bố để các đơn vị biết, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang TTĐT SXD;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLXD.tcthien.
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