
 

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

 SỞ XÂY DỰNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 Số:        /SXD-QHKT  Sóc Trăng, ngày       tháng 6 năm 2022 

V/v phối hợp góp ý Dự thảo 

Thông tư quy định về hồ sơ 

nhiệm vụ và hồ sơ đồ án QHXD 

vùng liên huyện, QHXD vùng 

huyện, QH đô thị, QHXD khu 

chức năng và QH nông thôn 

Kính gửi: - Các Sở, ngành tỉnh; 

-  Ban Quản lý các Khu công nghiệp; 

-  Công an tỉnh; 

-  Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

-  Chi hội Kiến trúc sư tỉnh Sóc Trăng. 

 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại Công văn số 2724/VP-XD ngày 07/6/2022 

về việc góp ý Dự thảo Thông tư quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án 

QHXD vùng liên huyện, QHXD vùng huyện, QH đô thị, QHXD khu chức năng 

và QH nông thôn;  

 Để có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và gửi Bộ Xây dựng, Sở Xây 

dựng đề nghị quý đơn vị phối hợp nghiên cứu, có ý kiến góp ý dự thảo Thông tư 

nêu trên và gửi văn bản góp ý về Sở Xây dựng trước ngày 20/6/2022 để tổng 

hợp. Trường hợp hết thời hạn nêu trên, Sở Xây dựng chưa nhận được ý kiến góp 

ý của quý đơn vị, xin được xem như thống nhất với Dự thảo. 

Rất mong quý đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện. Mọi thông tin cần 

trao đổi xin liên hệ Phòng Quy hoạch, kiến trúc, Sở Xây dựng - Số điện thoại: 

02993.825.685 (gặp đ/c Thảo). 

(Đính kèm: 

- Công văn số 2724/VP-XD ngày 07/6/2022 của Văn phòng UBND tỉnh; 

- Công văn số 1908/BXD-QHKT ngày 31/5/2022 của Bộ Xây dựng và Dự 

thảo Thông tư )./. 

       
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Các phòng, đơn vị thuộc SXD (phối hợp góp ý); 

- Lưu: VT, QHKT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Huỳnh Đức Dũng 
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