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THÔNG BÁO 

Về việc nghiên cứu và triển khai thực hiện Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 

26/12/2019 của Bộ Xây dựng theo đề nghị của Sở Tài chính Bình Thuận tại 

Công văn số 529/STC-TCĐT ngày 19/02/2020  
           

       

Ngày 19/02/2020, Sở Tài chính có ban hành Công văn số 529/STC-TCĐT 

về việc Triển khai thực hiện Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của 

Bộ Xây dựng về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới; 

UBND thành phố thông báo đến Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn 

thể thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã biết và nghiên cứu Thông tư số 

13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng theo đề nghị của Sở Tài chính 

Bình Thuận tại Công văn số 529/STC-TCĐT trên mạng Internet, tại địa chỉ  Cổng 

Thông tin điện tử Chính phủ (www.chinhphu.vn)  và Cổng Thông tin điện tử của 

Bộ Xây dựng (http://vbpl.vn/boxaydung) để triển khai thực hiện. 

Quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc; kịp thời báo cáo 

về UBND thành phố (thông qua Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố tổng hợp) 

để biết, chỉ đạo thực hiện tiếp theo./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực HĐND tp; 
- CT, các PCT UBND tp; 
- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể tp; 
- UBND các phường, xã; 
- Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng; 
- Chuyên viên mạng đăng tải thông tin trên  
Trang thông tin điện tử thành phố; 
- Lưu: VT, Kto, TC(D.      ) 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phan Đức Tuyên 
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