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THÔNG BÁO 
Về việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền  

giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng  

 

Căn cứ Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2016 của 

UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng; 

 Căn cứ Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2021 

của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm 

theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng; 

Căn cứ Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2021 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc 

thẩm giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng, 

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và giảm bớt chi phí của tổ chức, 

doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Xây dựng Sóc Trăng, Sở Xây dựng xin thông báo việc rút ngắn thời gian 

giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng cụ thể 

như sau: 

1. Đối với thủ tục “Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, 

hạng III” rút ngắn thời gian giải quyết từ 20 ngày làm việc xuống còn 17 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

2. Đối với thủ tục “Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây 

dựng hạng II, III (về lĩnh vực hoạt động và hạng)” rút ngắn thời gian giải quyết 

từ 20 ngày làm việc xuống còn 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ. 

Các tổ chức, doanh nghiệp có thể xem thông báo tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Sóc Trăng, số 19 Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Quầy số 27 Sở Xây dựng) hoặc trên Cổng thông tin 

điện tử của Sở Xây dựng tại https://soxaydung.soctrang.gov.vn. 

Văn bản này thay cho  Công văn số 730/TB-SXD ngày 07 tháng 5 năm 

2021 của Sở Xây dựng về việc rút ngắn thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng. 

https://soxaydung.soctrang.gov.vn/
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Sở Xây dựng xin thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp để biết và tiện 

liên hệ trong thực hiện thủ tục hành chính./. 
 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở Xây dựng; 

- Cổng thông tin điện tử của  

Sở Xây dựng (để tuyên truyền); 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hoàng 
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