UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
SỞ XÂY DỰNG
Số: 5760 /SXD-QLXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 31 tháng 12 năm 2021

V/v triển khai thực hiện Thông tư
số 17/2021/TT-BXD của
Bộ Xây dựng

Kính gửi:
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Công Thương;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
- Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh;
- Các chủ đầu tư xây dựng công trình.

Ngày 22/12/2021, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số
17/2021/TT-BXD Quy định một số nội dung về hoạt động giáp định tư pháp trong
lĩnh vực xây dựng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2022 và
thay thế Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây
dựng hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây
dựng.
Sở Xây dựng xin thông báo đến các Quý Cơ quan, đơn vị để biết và nghiên
cứu triển khai thực hiện. Các Thông tư trên được đăng tải tại Website:
http://chinhphu.vn hoặc http://www.moc.gov.vn.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân
gửi văn bản về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Website SXD;
- Các phòng thuộc SXD (để biết);
- Lưu: VT, QLXDVTD.
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