ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

-----------------------------------------------------------------

Số: 4807 /UBND-QLĐT

Lào Cai, ngày 07 tháng 10 năm 2021.

V/v triển khai thực hiện các
Thông tư hướng dẫn Nghị định số
10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021
của Chính phủ.

Kính gửi:

- Các sở, ban ngành tỉnh;
- BCH Quân sự tỉnh,
- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã Sa Pa, thành phố Lào Cai.

Thực hiện văn bản số 4089/BXD-KTXD ngày 01/10/2021 của Bộ Xây
dựng về triển khai thực hiện các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐCP. Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các
đơn vị chủ động nghiên cứu, phổ biến và thực hiện các quy định của Thông tư
hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ (Thông
tư số 11/2021/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí
đầu tư xây dựng, Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng,
Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh
tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; các Thông tư có hiệu lực kể từ ngày
15/10/2021); trong đó lưu ý quy định chuyển tiếp trong các Thông tư, Nghị định
để triển khai thực hiện cho phù hợp, đảm bảo tiến độ dự án đầu tư xây dựng.
2. Giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Xây
dựng và các đơn vị để triển khai công tác phổ biến tuyên truyền, hướng dẫn pháp
luật; tăng cường công tác quản lý giá, thực hiện việc xây dựng định mức, đơn giá
cho phù hợp đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
Căn cứ nội dung trên, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT.UBND tỉnh;
- LĐ Văn phòng;
- BBT- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH, QLĐT.
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