
UBND TỈNH SÓC TRĂNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ XÂY DỰNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 Số:       /SXD-QHXD Sóc Trăng, ngày      tháng 6 năm 2021 

V/v công bố Danh mục các 

quy hoạch xây dựng tổ chức 

công khai lựa chọn nhà tài trợ 

sản phẩm quy hoạch trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng  

  

Kính gửi:  

  - Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

  - Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

Ngày 15/6/2021, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định số 

1435/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục các quy hoạch xây dựng để tổ 

chức công khai lựa chọn nhà tài trợ sản phẩm quy hoạch trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng, 

Để đảm bảo tính công khai, minh bạch và đúng quy định khi mời gọi các 

nhà tài trợ sản phẩm quy hoạch theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Lâu, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại Điều 2, Quyết định nêu trên, Sở 

Xây dựng gửi thông tin đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền 

thông để phối hợp, hỗ trợ Sở Xây dựng đăng tải thông tin lên Cổng thông tin 

điện tử tỉnh và trang thông tin của quý đơn vị, cụ thể: 

1. Nội dung tài trợ: Tài trợ kinh phí thực hiện sản phẩm quy hoạch chi 

tiết tỷ lệ 1/500 một số khu vực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

2. Thông tin chi tiết: Danh mục các quy hoạch xây dựng được tổ chức 

công khai lựa chọn nhà tài trợ kinh phí lập quy hoạch kèm Theo Quyết định số 

1435/QĐ-UBND, ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng. 

3. Thủ tục đăng ký tài trợ: Các đơn vị (tổ chức, cá nhân) có nhu cầu tài 

trợ gửi văn bản đề xuất về Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng (địa chỉ: số 12 Châu 

Văn Tiếp, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) để được tổng hợp, 

trình UBND tỉnh xem xét, lựa chọn và cho chủ trương xác nhận nhà tài trợ kinh 

phí lập quy hoạch làm cơ sở triển khai các thủ tục lập quy hoạch chi tiết theo 

thông tin mời gọi. 

4. Thời gian đăng ký tài trợ: Công văn đăng ký sẽ được tiếp nhận kể từ 

ngày thông tin mời gọi nhà tài trợ kinh phí lập quy hoạch được đăng tải trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. Sở Xây dựng sẽ tổng hợp danh sách đăng ký 

tài trợ trình UBND tỉnh Sóc Trăng xem xét, quyết định theo quy định. 

5. Những nội dung liên quan: 

- Kinh phí tổ chức lập quy hoạch do nhà tài trợ sản phẩm quy hoạch bố trí 

và không được nhà nước hoàn trả.  
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- Việc tài trợ là tự nguyện, không điều kiện, không vì lợi ích nhà tài trợ 

làm ảnh hưởng tới lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội cũng như tính minh 

bạch trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch. Việc lựa chọn nhà đầu 

tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng trong phạm vi các quy hoạch nêu trên được 

thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, không ưu tiên, không ưu đãi, không 

ràng buộc với việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch. 

 Trên đây là thông tin mời gọi nhà tài trợ kinh phí lập quy hoạch xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, rất mong quý đơn vị phối hợp Sở Xây dựng đăng tải 

công khai nội dung nêu trên. Mọi thông tin cần trao đổi trong quá trình thực 

hiện, đề nghị liên hệ Phòng Quy hoạch Xây dựng và Phát triển đô thị thuộc Sở 

Xây dựng tỉnh Sóc Trăng (số 12 Châu Văn Tiếp, phường 2, thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng; ĐT: 0299.3825685). 

(Đính kèm Quyết định số 1435/QĐ-UBND, ngày 15/6/2021 của UBND 

tỉnh Sóc Trăng)./. 

   
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Cổng TTĐT SXD (đăng tải); 

- Lưu: VT, QHXD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hoàng 
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