UBND TỈNH BẮC KẠN
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 910 /SXD-VP

Bắc Kạn, ngày106 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đăng ký tham dự Hội nghị
đối thoại về thủ tục hành chính
trong lĩnh vực Xây dựng

Kính gửi:
- Các Chủ đầu tư trên trên địa bàn tỉnh
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh
- Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây
dựng trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 và tiếp tục thực hiện việc
đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cơ quan với nhân dân theo quy định, Sở Xây
dựng đã xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ
tục hành chính trong lĩnh vực Xây dựng tại Kế hoạch số: 51 /KH-SXD ngày 10
tháng 6 năm 2022.
Để tổ chức Hội nghị đối thoại đạt chất lượng, hiệu quả và nắm bắt những khó
khăn, vướng mắc của tổ chức, cá nhân trong thực hiện TTHC về lĩnh vực Xây dựng,
kịp thời có giải pháp tháo gỡ hoặc kiến nghị cấp trên đối với những nội dung không
thuộc thẩm quyền. Sở Xây dựng đề nghị các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện
thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng có khó khăn, vướng mắc và có nhu cầu
tham gia đối thoại trực tiếp thì gửi phiếu đăng ký đến Sở Xây dựng theo mẫu (có biểu
mẫu kèm theo).
Thời hạn tiếp nhận phiếu đăng ký đến ngày 31 tháng 7 năm 2022.
Với nội dung trên, rất mong các đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo sở;
- các đơn vị trực thuộc;
- Trang TTĐT sở;
- Lưu: VT; VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Thúy

PHIẾU ĐĂNG KÝ
Tham gia đối thoại về thủ tục hành chínhtrong lĩnh vực Xây dựng năm 2022
Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan/Đơn vị …………………………………………………………………..
Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………..
Địa chỉ: ………………………………………………………………………….
Email: …………………………………………………………………………….
Đăng ký tham gia Hội nghị đối thoại trực tiếp với Lãnh đạo Sở Xây dựng như sau:
1. Về Thủ tục hành chính:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
2. Về giải quyết thủ tục hành chính:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

