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Số: 2558/TB-SXD Bình Thuận, ngày 11 tháng 10 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
Về việc triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BXD 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
 

Ngày 26 tháng 9 năm 2022 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 
02/2022/TT-BXD ban hành QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng (có hiệu lực sau 06 tháng kể từ 
ngày ban hành). 

QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Số liệu điều kiện tự 
nhiên dùng trong xây dựng Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BXD, 
được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng tại địa chỉ: 
https://moc.gov.vn. 

Sở Xây dựng thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết, 
nghiên cứu và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện; 
- Phòng Quản lý đô thị thành phố, thị xã; 
- Các chủ đầu tư; 
- Các Ban quản lý dự án khu vực, chuyên ngành; 
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Xây dựng; 
- Đăng tải trên website Sở Xây dựng; 
- Lưu: VT, QLXD&HTKT. (Tuấn). 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 

Cao Sơn Dũng 
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