
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC KẠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:                /UBND- GTCNXD Bắc Kạn, ngày        tháng 5 năm 2022 

V/v cử cán bộ tham gia tập huấn 

các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn 

quốc gia ngành Xây dựng 

 

                           

                                Kính gửi:  

- Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 1750/BXD-KHCN ngày 

23/5/2022 của Bộ Xây dựng về việc cử cán bộ tham gia "Tập huấn, hội thảo phổ 

biến các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng” (Sao gửi kèm 

Văn bản).  

Sau khi xem xét, Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Các Sở, Ban, ngành, địa phương (như Kính gửi) căn cứ nhu cầu của cơ 

quan, đơn vị, chủ động cử cán bộ tham gia "Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy 

chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng” theo nội dung đề nghị của 

Bộ Xây dựng tại Văn bản số 1750/BXD-KHCN ngày 23/5/2022 nêu trên. 

2. Giao Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn cử người tham gia Hội thảo tập huấn nêu trên. Giao Sở Xây dựng gửi Văn 

bản mời các Công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng trên địa bàn 

tỉnh tham gia Hội thảo. 

Với nội dung trên, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên (t/h); 

- CT, PCT UBND tỉnh (ô. Tuyên); 

- CVP, các PCVP; 

Gửi bản giấy: 

- Các đơn vị không sử dụng VNPT Office; 

 - Lưu: VT, GTCNXD(Hiên). 

 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đinh Quang Tuyên 
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