ỦY BÁN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Độc ỉập - Tự do - Hạnh phức
Số: /í 4- /2017/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngàyíAtháng 3 năm 2017

QUYÉT ĐỊNH
về gia hạn hiệu lực của Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7
năm 2011 của ủy ban nhân dân thành phố về viêc công bố các đinh mức
kinh tế kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC trong xây dựng công trình
đê bao, bờ kè phòng chống sạt lử, triều cường, Egập nước kết hợp
giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tu chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
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Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/20ỉ5/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của
Chỉnh phủ về quản ỉỷ chi phí đầu tư xây dựng;
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Căn cứ Thông tư sổ 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của
Bộ Xây dựng hướng dãn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
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Căn cứ Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15 tháng 10 năm 2010 của
Bộ Xây dựng quy định việc áp dụng quy chuấn, tiêu chuẩn trong hoạt động
xây dựng;
^
Căn cứ Quyết định số 05/20ỉ 0/QĐ-ƯBND ngày 20 tháng 01 năm 2010 của
Uy han nhân dân thành phố ban hành Quy chế to chức và hoạt động của Sở Xây
dựng thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số
514/SNN-ccTL ngày 07 thảng 3 năm 2017 về việc gia hạn định mức kinh tế kỹ
thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC trong xây dựng công trình đê bao, bờ kè
phòng chổng sạt lở, triều cường, ngập nước kết hợp giao thông nông thôn ừ-ên
địa bàn thành phố Hồ Chi Minh.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay gia hạn cho các định mức kinh tế kỹ thuật sử dụng cừ vách
nhựa uPVC trong xây dựng công trình đê bao, hờ kè phòng chong sạt lở, triều
cường, ngập nước kết hợp giao thông nông thôn trên địa bàn thành phổ Hô Chỉ
Minh quy định tại Quyết định số 52/2011/QĐ-ƯBND ngày 29 tháng 7 năm 2011
của ủy ban nhân dân thành phố cho đến khi Định mức kinh tế kỹ thuật sử dụng
cừ vách nhựa uPVC trong xây đựng công trình đỗ bao, bờ kè phòng chổng sạt lở,
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triều cường, ngập nước kết hợp giao thông nông thôn ừên địa bàn thành phố Hồ
Chí Minh được ban hành chính thức. Trong thời gian gia hạn, giao Sở Xây dựng
lấy ý kiến của Bộ Xây dựng (theo Công văn số 4061 /UBND-KT ngày 29 tháng 7
năm 2016) và khẩn trương trình ủy ban nhân dân thành phố ban hành chính thức.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 3 năm 2017.
Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở
- ngành thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn,
cá.c tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
-TTƯB:-CT.cácPCT;
- Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố;
- ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Các Ban Hội đồng nhân dân;
- Các Đoàn thể thành phố;
- VPUB: Các PVP;
X
- Các Phòng CV: TTCB;
- Lưu: VT, (KT-Trọng) XP.iổO

TMẻ ỦY BAN NHÂN DÂN

w

t
e
i
V
t
a
u
L
ww.

n
v
.
nam

