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Hậu Giang, ngày 20 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v mở lớp tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật
hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng 2020
Kính gửi: …………………………………………………
Hiện nay, Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Xây dựng và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật xây dựng được ban hành
và đã có hiệu lực áp dụng. Tuy nhiên, để việc thực hiện các văn bản quy phạm
pháp luật này ở các cấp, các ngành được thống nhất và hiệu quả, Sở Xây dựng
phối hợp với Viện Kinh tế xây dựng tổ chức tập huấn các văn bản quy phạm
pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng 2020.
Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có nhu
cầu tham dự khóa tập huấn các nội dung như sau:
1. Nội dung tập huấn:
- Giới thiệu nội dung các điều khoản sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng tại
Luật số 62/2020/QH14.
- Phổ biến và hướng dẫn Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021
của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công
xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày
09/02/2021 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn thực hiện về quản lý chi
phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính
phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
- Thảo luận và tiếp thu các ý kiến của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân
tham dự.
2. Thời gian, địa điểm tập huấn:
- Thời gian: 01 ngày, khai giảng vào lúc 08 giờ ngày 13 tháng 5 năm 2021.
- Địa điểm: Hội trường Sở Xây dựng.
3. Kinh phí tập huấn:
Kinh phí dự kiến 700.000 đồng/học viên (bao gồm chi phí tài liệu, chi phí
giảng dạy và các chi phí tổ chức khác có liên quan). Chi phí đi lại, ăn ở do đơn
vị cử đi học tự chi trả.

Để đảm bảo cho công tác tổ chức lớp tập huấn được chu đáo và đạt hiệu
quả, đề nghị Quý cơ quan, đơn vị có nhu cầu tham dự đăng ký danh sách theo
mẫu đính kèm và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 07 tháng 5 năm 2021.
Thông tin liên hệ: Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang. Số 01, đường Xô Viết
Nghệ Tĩnh, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Hoặc Đ/c Tạ Thị
Thanh Trúc – Chuyên viên Phòng Quản lý xây dựng – Sở Xây dựng, điện thoại
(zalo): 0919.796.303.
Sở Xây dựng thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị được biết, tham dự./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Viện Kinh tế XD (phối hợp);
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Các phòng, đơn vị, thuộc sở;
- Lưu: VP, QLXD.
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