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QUY�T ��NH 
Công b ��nh m�c d	 toán khoan ph�t v�a gia c ch�t l��ng thân �ê 

 
B� TR��NG B� NÔNG NGHI�P VÀ PHÁT TRI�N NÔNG THÔN 

 
C�n c� Ngh� ��nh s� 01/2008/N�-CP ngày 03/01/2008 c�a Chính ph� quy 

��nh ch�c n�ng, nhi�m v	, quy
n h�n và c� cu t� ch�c c�a B� Nông nghi�p và 

Phát tri�n nông thôn; 

C�n c� Ngh� ��nh s� 99/2007/N�-CP ngày 13/06/2007 c�a Chính ph� v
 
Qu�n lý chi phí ��u t� xây d�ng công trình và Ngh� ��nh s� 03/2008/N�-CP 

ngày 07/01/2008 c�a Chính ph� v
 s�a ��i, b� sung m�t s� �i
u c�a Ngh� ��nh 

s� 99/2007/N�-CP ngày 13/6/2007; 

C�n c� Ngh� ��nh s� 12/2009/N�-CP ngày 10/02/2009 c�a Chính ph� v
 
qu�n lý d� án ��u t� xây d�ng công trình; 

C�n c� Thông t� s� 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 c�a B� Xây d�ng 

H��ng d�n l�p và  qu�n lý chi phí ��u t� xây d�ng công trình; 

Theo �
 ngh� c�a C	c tr��ng C	c Qu�n lý �ê �i
u & Phòng ch�ng l	t bão 

và V	 tr��ng V	 Khoa h�c công ngh� và Môi tr��ng,  

 

QUY�T ��NH: 

�i�u 1. Công b� ��nh m�c d� toán khoan ph	t v�a gia c� cht l��ng thân 

�ê kèm theo Quy�t ��nh này �� các c� quan, t� ch�c, cá nhân có liên quan tham 

kh�o, v�n d	ng vào vi�c l�p và qu�n lý chi phí trong công tác xây d�ng tu b� �ê 

�i
u. 

�i�u 2. Quy�t ��nh này có hi�u l�c k� t� ngày ký.  

�i�u 3. Chánh V�n phòng B�, C	c tr��ng C	c Qu�n lý �ê �i
u và Phòng 

ch�ng l	t bão, Th� tr��ng các c� quan, ��n v� có liên quan ch�u trách nhi�m thi 

hành Quy�t ��nh này./. 

 

                                                                                                                   
N�i nh�n: 

- Nh� �i
u 3; 

- B� tr��ng (�� b/c) 

- Các b�: Xây d�ng, Tài chính; 

- Các C	c, v	 thu�c B�; 
- Vi�n KT&QLTL - VKHTLVN; 

-  L�u VT, ��.  

                                                                                     

KT. B� TR��NG 
TH� TR��NG 

 
 
 
 

�ào Xuân H�c 

 


