
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ XÂY DỰNG  

 
Số:            /QĐ-SXD 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Bắc Kạn, ngày        tháng  7  năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao kinh phí thực hiện xây dựng đơn giá nhân công xây dựng,  

giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn  
 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN 

Căn cứ Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1140/QĐ- UBND ngày 24/06/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc  phê duyệt dự toán và cấp bổ sung kinh phí cho 

Sở Xây dựng để xây dựng đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi 

công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

Theo đề nghị của Văn phòng Sở Xây dựng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao bổ sung  kinh phí cho Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn 

để thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và 

thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Căn cứ dự toán được giao, Văn phòng Sở tổ chức thực hiện theo 

đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực 

hiện. 

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng; Kế toán Sở và Thủ trưởng các 

đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 

- Sở Tài Chính; KBNN; 

- Lãnh đạo sở; 

- Các đơn vị trực thuộc;  

Gửi bản giấy: 

- Sở Tài Chính; KBNN; 

 - Lưu: VT-KT-VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lèng Văn Chiến 
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