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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 232/BXD-KTXD 
V/v Thông tư số 13/2019/TT-BXD 
ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng 

 

Hà Nội, ngày  19 tháng 01 năm 2023 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình  

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2802/SXD-ĐTHT&KTXD ngày 
04/11/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình về hiệu lực thi hành của Thông tư 
số 13/2019/TT-BXD. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 13/2019/TT-
BXD quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng 
thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục 
tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (trên cơ sở Nghị định số 
161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản 
lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc 
gia giai đoạn 2016-2020 và Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của 
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng). 

2. Hiện nay, việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án, công 
trình xây dựng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện theo quy 
định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của 
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn của 
Bộ Xây dựng. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình 
nghiên cứu và thực hiện theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TTr Bùi Hồng Minh(để b/c); 
- Lưu: KTXD(H). 
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