
SỞ XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐÓNG GÓP DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ 

CẤU TỔ CHỨC SỞ XÂY DỰNG 

Sáng ngày 25 tháng 5 năm 2021, Sở Xây dựng Sóc Trăng đã tổ chức buổi 

họp đóng góp dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng, chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn  

Minh Hoàng, Giám đốc Sở Xây dựng (là người đứng đầu phụ trách công tác cải 

cách hành chính), cùng tham dự là đồng chí Mã Phương Khanh, Phó Giám đốc 

Sở, Trưởng, đồng chí Huỳnh Đức Dũng, Phó Giám đốc Sở và lãnh đạo Văn 

phòng sở cùng tham dự. 

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Chánh Văn phòng 

thông qua dự thảo tờ trình và dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 

1, khoản 7 Điều 2 Chương I và Điều 3, Điều 4 Chương II 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 18/8/2016 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến của đối tượng 

chịu tác động của dự thảo quyết định trước khi trình cơ quan có thẩm quyền 

thẩm định. 

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Hà Quang Tân, phó Chánh Văn phòng Sở 

Xây dựng đã thông qua Kế hoạch đào tạo công chức, viên chức giai đoạn 2021-

2025, với các nhu cầu cần đào tạo cho công chức, viên chức như: về lý luận 

chính trị, đào tạo quản lý nhà nước, an ninh – quốc phòng, bồi dưỡng chuyên 

môn nghiệp vụ. 

 

 

Sau khi nghe thông qua dự thảo tờ trình, dự thảo Quyết định và dự Kế 

hoạch đào tạo công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025, đồng chí Nguyễn 

Quang cảnh hội nghị 



Minh Hoàng, Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo Lãnh đạo Văn phòng thực hiện 

một số nhiệm vụ cụ thể như sau: 

- Đối với Kế hoạch đào tạo công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025 

đề nghị Lãnh đạo Văn phòng hoàn chỉnh để ban hành làm cơ sở thực hiện đào 

tạo công chức, viên chức theo giai đoạn và hàng năm. 

- Đối với dự thảo tờ trình và dự thảo quyết định, Văn phòng tiếp tục 

hoàn thiện theo ý kiến góp ý của các thành viên trong Ban Giám đốc Sở trước 

khi trình Sở Nội vụ thẩm định theo quy định. Qua đó cũng nhằm góp phần nâng 

cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Sở Xây dựng tham 

mưu thực hiện, góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính của Sở Xây dựng.  

Tấn Thông 


