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Thực hiện Công văn số 1005/SXD-QLNTTBĐS&HTKT ngày 20/8/2019 

của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn về việc đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 
02/2008/TT-BXD về hướng dẫn và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. UBND huyện 
đánh giá tình hình thực hiện như sau: 

Sau khi ban hành Thông tư số 02/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ 
Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở 
hạ tầng thuộc chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn 
vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010, việc lập Báo cáo kinh 
tế - kỹ thuật xây dựng công trình cơ sở hạ tầng được đầu tư bằng các nguồn vốn 
thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng 
bào dân tộc và miền núi - Giai đoạn 2006-2010 được cụ thể và rõ ràng hơn.  

Thông tư có chi phí cho Ban giám sát xã giúp cho việc giám sát thi công 
công trình tại địa phương huy động tối đa được nguồn lực để kiểm tra giám sát 
công trình. Tuy nhiên trình độ chuyên môn của ban giám sát xã chưa đảm bảo để 
giám sát công trình. 

Trên đây là nội dung đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 02/2008/TT-
BXD của UBND huyện Chi Lăng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, KT&HT (6b). 
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