
UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-SXD Tây Ninh, ngày      tháng 6  năm 2017 

THÔNG BÁO 

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 235, 236/QĐ-BXD  

ngày 04/4/2017 và Quyết định số 451/QĐ-BXD  

ngày 23/5/2017  của Bộ Xây dựng 

 

Ngày 04/4/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành các Quyết định về việc công bố 

định mức dự toán xây dựng công trình: 

1. Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/4/2017 về việc công bố định mức dự 

toán xây dựng công trình phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung); 

2. Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04/4/2017 về việc công bố định mức dự 

toán xây dựng công trình phần lắp đặt (bổ sung); 

3. Quyết định số 451/QĐ-BXD ngày 23/5/2017 về việc công bố hướng dẫn đo 

bóc khối lượng xây dựng công trình. 

Sở Xây dựng thông báo đến các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố và các chủ đầu tư xây dựng công trình tổ chức triển khai, thực hiện các 

Quyết định nêu trên. 

Toàn văn Quyết định số 235, 236/QĐ-BXD ngày 04/4/2017 và Quyết định số 

451/QĐ-BXD ngày 23/5/2017 của Bộ Xây dựng đã đăng tải trên website của Sở Xây 

dựng theo địa chỉ http://soxaydung.tayninh.gov.vn tại Mục “VĂN BẢN PHÁP QUY”. 

Đề nghị các đơn vị có liên quan tiếp tục khai thác văn bản tại địa chỉ đã thông 

báo để thực hiện đúng quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản 

ánh kịp thời về Sở Xây dựng (Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng) để được hướng dẫn. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:                                                                                           

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành, khu vực;  

- TTQH&GĐ; 

- Đăng tin tại Website Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT, KTVLXD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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