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Kính gửi: ...................................................................................... 

Thực hiện công văn số 1471/SXD-QLXD và 1470/SXD-QLXD ngày 

18/9/2019 về việc phổ biến Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của 

Chính Phủ và phổ biến thông tư 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 của Bộ 

Xây dựng. Để tăng cường công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án 

cũng như tăng cường công tác về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây 

dựng, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu các chủ đầu tư, ban 

QLDA, các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung như sau: 

Nghiên cứu và thực hiện các nội dung về Quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng đã được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 

14/8/2019 có hiệu lực từ 01/10/2019, thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP 

ngày 25/3/2015. Thực hiện một số nội dung thay thế, sửa đổi của Thông tư số 

04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung 

của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công 

trình xây dựng có hiệu lực từ 01/10/2019. 

Nội dung chi tiết Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 và 

Thông tư 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 được đăng tải trên cổng thông tin 

điện tử của Bộ Xây dựng www.moc.gov.vn hoặc trang thông tin điện tử của 

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị soxaydung.quangtri.gov.vn.  

(Đính kèm theo văn bản phổ biến phổ biến Nghị định số 68/2019/NĐ-

CP ngày 14/8/2019 của Chính Phủ và thông tư 04/2019/TT-BXD ngày 

16/8/2019 của Bộ Xây dựng) 

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị nghiên cứu 

và nghiêm túc triển khai thực hiện. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, QLCT. 
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