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THÔNG TƯ 

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng 

công trình tượng đài và phù điêu 
 _______________________________________________________________________________ 

 

 

Căn cứ Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của  

Chính phủ về hoạt động mỹ thuật; 

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của  

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư ban hành 

Định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài 

và phù điêu. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật 

phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và phù điêu.  

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 12 năm 2020. 

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục 

Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm) để nghiên cứu, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp; 

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL; 

- Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Công báo,  Cổng TTĐT Chính phủ, Cổng TTĐT Bộ VHTTDL; 

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; 

- Lưu VT, MTNATL, MĐ (500). 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiện 
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