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THÔNG TƯ    
 

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 
  

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; 
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Thông tin và Truyền thông; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, 

QUY ĐỊNH:   

 

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật sau đây do Bộ Thông tin 
và Truyền thông, Bộ Bưu chính, Viễn thông (trước đây) ban hành:  

1. Quyết định số 23/2005/QĐ-BBCVT ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng 
Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành định mức xây dựng cơ bản công 
trình chuyên ngành Bưu chính, Viễn thông;  

2. Quyết định số 10/2007/QĐ-BBCVT ngày 14/5/2007 Bộ trưởng Bộ 
Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành bảng giá ca máy và thiết bị thi công 
xây dựng công trình bưu chính, viễn thông;  

3. Quyết định số 18/2007/QĐ-BBCVT ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng 
Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình 
chuyên ngành bưu chính, viễn thông; 

4. Quyết định số 05/2008/QĐ-BTTTT ngày 10/3/2008 của Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung Đơn giá xây dựng công trình 
chuyên ngành bưu chính, viễn thông ban hành kèm theo Quyết định số 
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18/2007/QĐ-BBCVT ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn 
thông. 

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2009. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ 
trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Thông tư này. 

 
 
 
Nơi nhận: 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 
- Cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Bộ TTTT: BT và các TT;  
- Các đơn vị thuộc Bộ TTTT; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- UBND các tỉnh thành phố trực thuộc TW;                                             
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);                                                
- Các Sở TTTT;  
- Các doanh nghiệp BCVT và CNTT; 
- TTĐT, Công báo;  
- Lưu: VT, KHTC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 
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Trần Đức Lai 

 
 


