
UBND TỈNH LAI CHÂU 

 SỞ XÂY DỰNG  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SXD-QLXD 

V/v đăng ký tập huấn, hướng dẫn 

thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP 

và các Thông tư hướng dẫn 

Lai Châu, ngày       tháng       năm  2020 

      

 

     

    Kính gửi:  

  - Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; 

  - Các Ban QLDA đầu tư xây dựng; 

  - Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng QLĐT 

                                               thành phố; 

  - Các đơn vị tư vấn, thi công xây dựng công trình. 

Ngày 14/8/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng cũng đã ban hành 

các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, trong đó có 

nhiều điểm mới quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

Thực hiện Văn bản số 27/KTXD-TTTV ngày 06/02/2020 của Cục Kinh tế 

xây dựng – Bộ Xây dựng về việc tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện Nghị định 

số 68/2019/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, 

đơn vị có nhu cầu đăng ký danh sách cán bộ tham gia tập huấn gửi về Sở Xây dựng 

để tổng hợp, tổ chức chương trình (Biểu mẫu đăng ký tập huấn gửi kèm theo). 

Mọi chi tiết xin liên hệ đồng chí Lý Mạnh Cường chuyên viên Văn phòng để 

được hướng dẫn (Số điện thoại: 0972.596.134, địa chỉ thư điện tử: 

Cuonglm.soxd@laichau.gov.vn)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;     

- Lưu: VT, QLXD. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Lực 
 



 

Cơ quan, đơn vị:.................................................  

Điện thoại: ............................................................ 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 

Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn 
 

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại 

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

 

   

                                                                             …, ngày        tháng        năm 2020 

                      Người lập danh sách                                                                 Thủ trưởng đơn vị 
                                                                                                                                                                                       (Ký tên, đóng dấu) 
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