
 
 

UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ XÂY DỰNG 

Số:             /SXD-QH 

V/v xin ý kiến góp ý Dự thảo 

Quyết định quy định về quy mô 

công trình cho từng khu vực trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Bắc Kạn, ngày           tháng 01 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; Giao thông Vận tải; Nông nghiệp và PTNT;  

Sở Nội vụ; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Quyết định số 1742/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 của UBND 

tỉnh về việc ban hành danh mục quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết các 

luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9. Trong đó Sở Xây 

dựng được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo 

Quyết định quy định về quy mô công trình cho từng khu vực trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn trình UBND tỉnh ban hành theo khoản 33, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 16/6/2020. 

Hiện nay, Sở Xây dựng đã xây dựng xong Dự thảo Quyết định  quy định về 

quy mô công trình cho từng khu vực làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời 

hạn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Để đảm bảo văn bản sau khi ban hành phù hợp với tình hình thực tế tại 

địa phương, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị như kính gửi, trên cơ sở quản lý nhà 

nước ngành, lĩnh vực được giao, tham gia ý kiến bằng văn bản vào dự thảo Quyết 

định nêu trên trước khi Sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh theo quy định. 

Ý kiến góp ý của các đơn vị xin gửi về Sở Xây dựng trước ngày 19/01/2021 

để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (có bản Dự thảo Quyết định kèm theo). 

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

 
Nơi nhận:      
Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QH.                                                                         

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Minh Cương 
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