
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ XÂY DỰNG 
 

Số:  2056/SXD-GĐXD 

V/v ý kiến dự thảo Quyết định ban 

hành quy định phân công, phân cấp 

quản lý chất lượng công trình xây 

dựng trên địa bàn tỉnh An Giang 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 24 tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi: 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang; 

- Sở Tư pháp; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Giao thông Vận tải; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

- Sở Công thương; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 243/UBND-NC ngày 23/3/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai các công việc liên quan đến xây dựng văn bản QPPL 

năm 2021. 

Sở Xây dựng đã dự thảo Quyết định Ban hành quy định phân công, phân 

cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang (Đính 

kèm bản dự thảo Quyết định. Tập tin dự thảo Quyết định được gửi email đến các 

đơn vị hoặc download từ cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng: 

soxaydung.angiang.gov.vn). 

Để văn bản được ban hành phù hợp và khả thi trong quá trình triển khai 

thực hiện, Sở Xây dựng đề nghị quý đơn vị theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp 

cho ý kiến góp ý dự thảo bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng trước ngày 

25/7/2021 (Địa chỉ email: soxaydung@angiang.gov.vn; hoặc thông tin Ô. 

Nguyễn Hồng Lĩnh - Phòng Giám định Xây dựng, điện thoại: 0988.202231, 

email: nhlinh@angiang.gov.vn). 

- Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ đăng tải toàn văn dự thảo 

Quyết định trên cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời gian ít nhất 30 ngày để 

các tổ chức cá nhân nghiên cứu góp ý. Thời gian nhận ý kiến góp ý đến hết 

ngày 25/7/2021. 

 - Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ tổ chức 

thăm dò ý kiến của nhân dân địa phương để tạo sự đồng thuận khi Quyết định 

được phê duyệt đưa vào áp dụng. Văn bản tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo 

đề nghị gửi về Sở Xây dựng trước ngày 25/7/2021.  

mailto:soxaydung@angiang.gov.vn
mailto:bthau@angiang.gov.vn


2 

 

 

 

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang hỗ trợ tổ chức 

lấy ý kiến các tổ chức chính trị xã hội có liên quan để tạo sự đồng thuận khi 

Quyết định được phê duyệt đưa vào áp dụng. Văn bản tổng hợp ý kiến đóng góp 

cho dự thảo đề nghị gửi về Sở Xây dựng trước ngày 25/7/2021. Trong quá trình 

hỗ trợ tổ chức lấy ý kiến các tổ chức chính trị xã hội có liên quan, nếu cần thuyết 

trình báo cáo Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh An Giang để thực hiện. 

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, địa phương 

để Sở Xây dựng tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo./. 

 
 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- VP Sở đăng tải lên Website Sở; 

- Lưu: VT, GĐXD, Lĩnh (2). 

(Đính kèm nội dung dự thảo Quyết định) 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Vũ 
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