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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14/2017/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 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 việc công bố các định mức kinh tế kỹ
thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC trong xây dựng công trình
đê bao, bờ kè phòng chống sạt lở, triều cường, ngập 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 Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ
vê quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây
dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
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 chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng;
Căn cứ Quyêt định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Ủy
ban nhân dân thành phố ban hành Quy chê tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng
thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đê nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số
514/SNN-CCTL ngày 07 tháng 3 năm 2017 vê việc gia hạn định mức kinh tê kỹ thuật
sử dụng cừ vách nhựa uPVC trong xây dựng công trình đê bao, bờ kè phòng chống
sạt lở, triêu cường, ngập nước kêt hợp giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố
Hồ Chí Minh.
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QUYẾT ĐỊNH:
Điêu 1. Nay gia hạn cho các định mức kinh tê kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa
uPVC trong xây dựng công trình đê bao, bờ kè phòng chống sạt lở, triều cường, ngập
nước kêt hợp giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh quy định tại
Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND 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 dựng công trình đê bao, bờ kè phòng chống sạt lở, triều cường, ngập nước kết
hợp giao thông nông thôn trên 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.
Điêu 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 3 năm 2017.
Điêu 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, các
tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Lê Thanh Liêm

