
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ                                                                                                                                                                                                                                                     

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SXD-QLXD 

V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định Ban 
hành Quy định phân công, phân cấp quản 
lý nhà nước về chất lượng công trình xây 
dựng, an toàn lao động trong thi công xây 
dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị (Lần 2) 

 Quảng Trị, ngày       tháng     năm 2022 

 

                           Kính gửi:  
                                           - Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị;       

                                           - Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; 
                                           - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
                            

Thực hiện Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc Ban hành chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của 

UBND tỉnh Quảng Trị, Văn bản số 149/UBND-NC ngày 12/01/2022 của UBND 

tỉnh Quảng Trị về việc phân công xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 

2022. Sở Xây dựng được giao tham mưu một số văn bản quy phạm pháp luật, 

trong đó có 02 văn bản về “Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về 

chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” và “Quy định phân 

công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng 

công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” thực hiện trong quý II/2022. 

Hiện nay, Sở Xây dựng đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành “Quy định 

phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị”, lấy ý kiến tại Văn bản số 954/SXD-QLXD ngày 02/6/2022 

và đã nhận được các ý kiến tham gia của các đơn vị có liên quan.  

Tuy nhiên, trong quá trình rà soát, xây dựng dự thảo Quyết định ban hành 

“Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi 

công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”, Sở Xây dựng nhận thấy 

nội dung quy định của 02 văn bản quy phạm pháp luật trên có liên quan, hỗ trợ đến 

nhau, cần đưa vào 01 văn bản quy phạm pháp luật để thuận lợi hơn trong quá trình 

tổ chức thực hiện. 

Sở Xây dựng dự thảo Quyết định Ban hành “Quy định phân công, phân cấp 

quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, an toàn lao động trong thi 

công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” xin gửi đến Ủy ban mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, cá nhân có liên quan tham gia ý kiến dự 

thảo.  

Kính đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, các Sở, 
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Ban, Ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, cá nhân 

có liên quan quan tâm tham gia ý kiến góp ý dự thảo Quyết định và dự thảo Quy 

định. Ý kiến gửi về Sở Xây dựng trước ngày 16/6/2022 theo địa chỉ: Sở Xây 

dựng tỉnh Quảng Trị, số 59 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng 

Trị, đồng thời xin gửi file về hộp thư điện tử duongbathinh@quangtri.gov.vn. Quá 

thời hạn nêu trên, các cơ quan, đơn vị, cá nhân không tham gia ý kiến thì được 

hiểu là đồng ý với nội dung dự thảo.  

(Sở Xây dựng xin gửi kèm theo dự thảo Quyết định và dự thảo Quy định; Phụ 

lục tổng hợp ý kiến tham gia - Lần 1). 

Đề nghị Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải dự thảo trên Cổng 

thông tin điện tử tỉnh theo quy định để người dân tham gia ý kiến. 

Kính mong sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./. 

Nơi nhận:            

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- GĐ, PGĐ;  

- Lưu: VT, QLXD.      

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Thanh Hải 
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