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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 4296/BGTVT-TC
V/v cử cán bộ tham gia Tổ nghiên
cứu dự thảo Thông tư hướng dẫn
xây dựng và quản lý giá sản phẩm,
dịch vụ công ích

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2009

Kính gửi: - Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông;
- Vụ Pháp chế;
- Cục ðường bộ Việt Nam;
- Cục ðường thủy nội ñịa Việt Nam;
- Cục ðường sắt Việt Nam;
- Tổng công ty ðường sắt Việt Nam.
Triển khai Văn bản số 8866/BTC-QLG ngày 19/06/2009 của Bộ Tài
chính về việc dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng và quản lý giá sản phẩm,
dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, Bộ
Giao thông vận tải sẽ thành lập Tổ nghiên cứu, xây dựng Thông tư hướng dẫn
riêng ñối với từng lĩnh vực trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông
(ñường bộ, ñường sắt, ñường thủy nội ñịa).
ðể có cơ sở ra quyết ñịnh thành lập Tổ nghiên cứu xây dựng các thông tư
nói trên, ñề nghị các ñơn vị cử cán bộ tham gia (riêng các Cục, Tổng công ty
ðường sắt Việt Nam: ñề nghị cử 01 Lãnh ñạo và chuyên viên); danh sách cán bộ
tham gia gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Tài chính, fax 04-38224227)
trước ngày 05/07/2009.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (ñể b/c);
- Lưu VT, TC (B).
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