
 

 

UNBD TỈNH HÀ NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       

Số:              /SXD-QHKT      Hà Nam, ngày        tháng 6  năm 2022 
V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng 

 

 

Kính gửi: 

- Các Sở: Giao thông vận tải; Tài nguyên môi 

trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Kế hoạch và 

Đầu tư; 

- Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

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

- Các Ban: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Ban quản lý khu đại học Nam Cao. 

  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng (tại Văn bản số 1985/BXD-

PC ngày 03 tháng 6 năm 2022) và Ủy ban nhân dân tỉnh (tại Văn bản số 

1461/VPUB-GTXD ngày 06 tháng 6 năm 2022) về việc góp ý dự thảo Nghị 

định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Xây dựng.  

 

Để có cơ sở báo cáo Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng 

đề nghị các đơn vị tham gia ý kiến về dự thảo Nghị định (dự thảo Nghị định 

được đăng tải trên website của Sở Xây dựng). 

 

Văn bản tham gia ý kiến gửi về Sở Xây dựng trước ngày 14 tháng 6 

năm 2022 để tổng hợp, báo cáo. 

 

Sở Xây dựng trân trọng đề nghị./. 
 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (để b/c)  

- Như kính gửi;  

- Lãnh đạo Sở XD;  

- SXD: QLXD, PTĐT&HTKT, CCGĐ, TTra;  

- Lưu VT, QHKT.  

CV(Nh)- 2022/0754 Nguyễn Quang Huy 
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