ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 6996 /UBND-CN

Đắk Lắk, ngày 27 tháng 8 năm 2019

V/v triển khai Thông tư
04/2019/TT-BXD ngày
16/8/2019 của Bộ Xây dựng

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận
tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng
và công nghiệp tỉnh;
- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao
thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Ngày 16/8/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BXD,
Sửa đổi, bổ sung một số điều 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.
Thông tư trên được đăng tải tại Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng
(www.moc.gov.vn) và tỉnh Đắk Lắk (www.daklak.gov.vn tại mục Văn bản
pháp quy); các Sở, ngành, địa phương liên quan căn cứ nội dung văn bản; chức
năng, nhiệm vụ của đơn vị và tình hình thực tế, để khai thác sử dụng và tổ chức
thực hiện, đồng thời tham mưu UBND tỉnh đối với những nội dung vượt thẩm
quyền./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- TT tin học; Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CN. (VT-5)
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