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GIẤY MỜI DỰ HỌP
Công tác quản lý trật tự xây dựng 6 tháng đầu năm 2022
Thực hiện Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND
tỉnh Bắc Ninh ban hành Quy định phân công phân cấp quản lý chất lượng, bảo trì
và quản lý TTXD trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Sở Xây dựng tổ chức giao ban công
tác quản lý trật tự xây dựng 6 tháng đầu năm 2022.
1. Thành phần cuộc họp:
- Sở Xây dựng: Lãnh đạo Sở Xây dựng (Chủ trì);
- Các Phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng (Quy hoạch - Kiến trúc, Phát
triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật, Quản lý Xây dựng, Quản lý Nhà và TTBĐS,
Thanh tra Sở): Lãnh đạo Phòng và chuyên viên liên quan;
- Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh: Lãnh đạo Phòng được phân
công nhiệm vụ quản lý TTXD và chuyên viên liên quan;
- Phòng Quản lý Xây dựng cấp huyện: Lãnh đạo và chuyên viên được phân
công quản lý TTXD;
- Đội Quản lý trật tự đô thị TP Bắc Ninh và Từ Sơn: Lãnh đạo và cán bộ
được phân công quản lý TTXD.
2. Nội dung: Giao ban công tác quản lý trật tự xây dựng 6 tháng đầu năm
2022.
Đề nghị Phòng Quản lý Xây dựng cấp huyện, Ban Quản lý các Khu công
nghiệp báo cáo bằng văn bản kết quả công tác quản lý TTXD 6 tháng đầu năm
2022 để báo cáo tại Hội nghị, trong đó cần tập trung báo cáo số liệu về: Số GPXD
đã cấp, số công trình được miễn cấp GPXD, số công trình khởi công, công trình
được kiểm tra, công trình vi phạm được xử lý, kết quả xử lý; những khó khăn,
vướng mắc, giải pháp thực hiện trong thời gian tới,…
3. Thời gian: Từ 8h 00 ngày 31/5/2022 (Thứ Ba).
4 . Địa điểm: Tại Phòng họp số 2 - Sở Xây dựng Bắc Ninh (số 25 đường
Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh).
Đề nghị các đơn vị đến dự họp đúng thời gian và thành phần theo giấy mời./.
Nơi nhận:
- Như thành phần nêu tại mục 1;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Phòng Hành chính-Tổng hợp (phối hợp);
- Lưu: VT, TTr, Tng.
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