UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1940/SXD-QLXD

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v lấy ý kiến và đăng tải trên
cổng thông tin điển tử UBND tỉnh
Dự thảo Quyết định của Ủy ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn Phân cấp
cho Sở Xây dựng công bố chỉ số
giá xây dựng; công bố giá vật liệu
xây dựng, thiết bị công trình, đơn
giá nhân công xây dựng, giá ca
máy và thiết bị thi công, giá thuê
máy và thiết bị thi công xây dựng
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Kính gửi:
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp hội các doanh nghiệp tỉnh.
Thực hiện Thông báo số 609/TB-UBND về Kết luận giao ban Chủ tịch,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 11 tháng 10 năm 2021), trong đó Giao Sở Xây
dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu xây dựng dự thảo
quyết định của UBND tỉnh đảm bảo đúng quy định, theo nội dung tại Tờ trình số
169/TTr-SXD ngày 24/9/2021 của Sở Xây dựng đề nghị xây dựng dự thảo văn
bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh về Phân cấp cho Sở Xây dựng công bố
chỉ số giá xây dựng; công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, đơn giá
nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi
công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Hiện nay Sở Xây dựng đã hoàn thiện dự thảo Quyết định của UBND tỉnh.
Để có cơ sở Báo cáo UBND tỉnh theo yêu cầu, Sở Xây dựng trân trọng đề nghị
các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội các doanh nghiệp
tỉnh tham gia góp ý đối với dự thảo. Ý kiến tham gia góp ý của Quý cơ quan đề
nghị bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15/11/2021.
Sở Xây dựng đề nghị Văn phòng UBND tỉnh phối hợp, đăng tải toàn văn
dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về Phân cấp cho Sở Xây dựng công bố chỉ
số giá xây dựng; công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, đơn giá nhân
công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công
xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh trong
thời hạn ít nhất là 30 ngày theo quy định, để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham
gia góp ý kiến.

2
Sở Xây dựng trân trọng đề nghị các cơ quan quan tâm phối hợp để Sở
Xây dựng kịp thời tổng hợp và thực hiện các bước tiếp theo trình UBND tỉnh
theo quy định./.
(Sở Xây dựng gửi kèm dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Phân cấp cho
Sở Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng; công bố giá vật liệu xây dựng, thiết
bị công trình, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá
thuê máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn).
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Thành viên Tổ soạn thảo theo Quyết định
số 317/QĐ-SXD ngày 29/10/2021 của Sở
Xây dựng;
- Cổng thông tin điện tự Sở Xây dựng;
- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng CM;
- Lưu: VT, QLXD.
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