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Số: 593 /TB-SXD

Bình Thuận, ngày 03 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc triển khai các Thông tư của Bộ Xây dựng
Thực hiện Thông báo số 39/TB-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ
Xây dựng về việc ban hành Thông tư; theo đó, Bộ Xây dựng đã ký ban hành các
Thông tư sau đây:
1. Thông tư số 29/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2016 ban hành
quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cần trục tháp, máy vận thăng và sàn
treo nâng người sử dụng trong thi công Xây dựng;
2. Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2016 hướng dẫn
hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình;
3. Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định
việc phân cấp và công nhận nhà chung cư.
Các Thông tư trên đã được đăng tải toàn văn bản trên website của Bộ Xây
dựng tại địa chỉ: http://www.moc.gov.vn/en/home; Sở Xây dựng xin trân trọng
thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và khai thác thông tin./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng: QLĐT, KTHT và BQLDA
các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Hội hoạt động xây dựng;
- Đăng trên website SXD;
- Lưu: VT, QLXD. Hoàng
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