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QUYẾT ĐỊNH 
V/v: Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 04/01/2008 

của UBND tỉnh Lào Cai về việc quy định một số nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây 
dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 29/11/2005; 

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí 
đầu tư xây dựng công trình; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng, tại Tờ trình số 70/TTr-SXD ngày 16/7/2008, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

03/2008/QĐ-UBND ngày 04/01/2008 của UBND tỉnh Lào Cai về việc quy định một số nội 
dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Cụ thể như sau: 

"Điều 17. Tạm ứng vốn để thực hiện hợp đồng xây dựng 

Bên nhận thầu được tạm ứng vốn đầu tư xây dựng như sau: 

1. Tạm ứng vốn để thực hiện hợp đồng theo quy định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP 
ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các quy định 
hiện hành khác có liên quan. 

2. Các dự án, kể cả các dự án phát sinh trong kỳ kế hoạch phải được ghi vốn và bổ sung 
kế hoạch vốn kịp thời để đáp ứng khả năng tạm ứng vốn thực hiện hợp đồng xây dựng. 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, 
Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, 
cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
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