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CÔNG BÁO/Số 24+25/Ngày 16-12-2019

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 106/Qð-SXD

Quảng Trị, ngày 22 tháng 11 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8, tháng 9
và quý III năm 2019 trên ñịa bàn tỉnh Quảng Trị
GIÁM ðỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Quyết ñịnh số 25/2017/Qð-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2017 của
UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng;
Căn cứ Nghị ñịnh số 68/2019/Nð-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ
về quản lý chi phí ñầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây
dựng về việc Hướng dẫn xác ñịnh và quản lý chi phí ñầu tư xây dựng;
Thực hiện công văn số 2342/UBND-TM ngày 09 tháng 9 năm 2011 của UBND
tỉnh Quảng Trị về việc giao Sở Xây dựng xác ñịnh và công bố chỉ số giá xây dựng
trên ñịa bàn tỉnh;
Xét ñề nghị của ông Tổ trưởng Tổ xác ñịnh Chỉ số giá xây dựng,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này Tập chỉ số giá xây dựng tháng 7,
tháng 8, tháng 9 và quý III năm 2019 trên ñịa bàn tỉnh Quảng Trị.
ðiều 2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tham khảo, sử dụng Tập chỉ số
giá xây dựng ñể xác ñịnh, ñiều chỉnh tổng mức ñầu tư, dự toán xây dựng công trình,
giá hợp ñồng xây dựng và quản lý chi phí ñầu tư xây dựng công trình trên ñịa bàn tỉnh
Quảng Trị.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
GIÁM ðỐC
Lê Công ðịnh

