
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /SXD-QLXD                 Cao Bằng,  ngày        tháng  8  năm 2021 

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết 

định ban hành Quy định một số nội 

dung quản lý đầu tư và xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng (thay thế Quyết 

định số 39/2016/QĐ-UBND và Quyết 

định số 45/2018/QĐ-UBND) 

 

 

Kính gửi:   

 - Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Cao Bằng; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Ban QLDA cấp tỉnh, cấp huyện. 

- Hiệp hội Hội doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng; 

- Hội doanh nhân trẻ tỉnh Cao Bằng. 

 Thực hiện Công văn số 2744/UBND-KT ngày 06/11/2020 của UBND tỉnh V/v 

xây dựng văn bản quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng, Sở Xây dựng đã dự thảo xong Quyết định ban hành Quy định một số 

nội dung quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (thay thế Quyết định 

số 39/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 và Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 

20/12/2018 của UBND tỉnh), nay gửi bản dự thảo đến Quý cơ quan, đơn vị đóng góp 

ý kiến cho bản dự thảo.  

Các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo xin gửi về Sở Xây dựng trước ngày 

10/9/2021 để Sở Xây dựng tổng hợp ý kiến, hoàn chỉnh dự thảo gửi Sở Tư pháp 

thẩm định và trình UBND tỉnh ban hành. 

Hồ sơ kèm theo gồm: 

- Bản dự thảo Quyết định ban hành Quy định một số nội dung quản lý đầu tư 

và xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

- Các văn bản liên quan. 

Sở Xây dựng rất mong được sự cộng tác của các qúi cơ quan, đơn vị, UBND 

các huyện, thành phố để Sở hoàn thành nhiệm vụ. 

 (Đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác tham gia ý kiến gửi văn bản về 

Sở Xây dựng hoặc bản mềm theo địa chỉ damthebangxd@gmail.com, trong thời 

gian 30 ngày kể từ ngày đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng địa chỉ 

soxaydung.caobang.gov.vn )./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trung tâm thông tin – VP. UBND tỉnh   

- Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng  

- Lưu: VT, QLXD. 
 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Quốc Chính 
 

Đăng tải để lấy ý kiến cơ 

quan, tổ chức cá nhân khác 



 

 

 
 


		2021-08-20T11:32:17+0700


		2021-08-20T11:56:31+0700


		2021-08-20T11:56:31+0700


		2021-08-20T11:56:31+0700




