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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày      tháng     năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 

20/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra 

 liên ngành để kiểm tra việc kinh doanh, niêm yết giá của các cơ sở 

 sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh và cung ứng vật liệu xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH/14; 

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về 

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng 

về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính 

phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Thông báo kết luận số 04/TB-UBND ngày 31/01/2023 của Chủ 

tịch UBND tỉnh tại Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 01/2023, Chỉ thị số 

03/CT-UBND ngày 03/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về đôn đốc thực hiện 

nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 1531/SXD-

KTXD ngày 17/3/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 

20/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành 

để kiểm tra việc kinh doanh, niêm yết giá của các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp 
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kinh doanh và cung ứng vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa như sau: 

Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 2 thành:  

“3. Tổng hợp, báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh giai đoạn 1 trước 

ngày 29/4/2023 (ưu tiên cát, đá, đất); giai đoạn 2 trước ngày 15/6/2023 để xem 

xét, chỉ đạo. 

Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành được sử dụng con dấu của Sở Xây dựng 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.” 

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 572/QĐ-

UBND ngày 20/02/2023 nêu trên của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, 

Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ 

tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư 

công trình giao thông Thanh Hóa, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có 

liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, CN.(QĐ-DA-M24) 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Đỗ Minh Tuấn 
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