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UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ XÂY DỰNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-SXD Quảng Bình, ngày     tháng     năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

V  v  c ph n c n  đảm nhận nh  m vụ tron  thờ    an đồn  chí Lê Anh 

Đức - Phó Giám đốc Sở tham dự lớp Bồ  dưỡn  lãnh đạo, quản lý cấp Sở 

năm 2022 tạ  Huế ( từ n ày 18/5/2022 đến n ày 20/6/2022) 

 

C n c  Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Quy định ch c n ng, nhiệm vụ, quyền hạn và c  c u t  ch c 

của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình; 

C n c  Quyết định số  2 /QĐ-SXD ngày 2 / /201  của Sở Xây dựng ban 

hành Quy chế làm việc của Sở Xây dựng;  

C n c  Thông báo số 2382/TB-SXD ngày 30/9/2021 về việc phân công 

nhiệm vụ của Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; 

C n c  Công v n số 744/SNV-CCHC ngày 28/4/2022 của Sở Nội vụ về 

việc thông báo tham gia lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý c p Sở n m 2022 tại 

Huế,  ãnh đạo Sở Xây dựng thống nh t phân công các đồng chí lãnh đạo Sở 

đảm nhận nhiệm vụ của đồng chí  ê Anh Đ c, trong thời gian đồng chí  ê Anh 

Đ c đi học như sau: 

1. Đồng chí  ê Anh Tu n – Giám đốc Sở: Chỉ đạo lĩnh vực quy hoạch xây 

dựng, kiến trúc; Theo dõi, chỉ đạo quy hoạch xây dựng các địa phư ng:  ệ 

Thủy, Quảng Ninh, Ba Đồn, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa; T  ch c 

thẩm định các loại đồ án quy hoạch do các huyện, thị xã, thành phố trình; T  

ch c lập, thẩm định các dự án quy hoạch do Sở làm chủ đầu tư; C p, điều chỉnh, 

thu hồi gi y phép xây dựng theo phân c p đối với các công trình tôn giáo; Theo 

dõi huyện Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn; trực tiếp chỉ đạo phòng Quy hoach - 

Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng.  

2. Đồng chí Phạm Quốc Anh – Phó Giám đốc Sở: Theo dõi, chỉ đạo về lĩnh 

vực phát triển đô thị.  

3. Đồng chí Hoàng Minh Thái – Phó Giám đốc Sở: Theo dõi, chỉ đạo về 

lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; 

về công tác Công đoàn, Đoàn Thanh niên Sở.  

Sau khi Đồng chí  ê Anh Đ c - Phó Giám đốc Sở hoàn thành khóa học các 

nội dung phân công nhiệm vụ này hết hiệu lực và thực hiện theo các nội dung đã 

phân công tại Thông báo số 23 2/TB-SXD ngày 30/ /2021 của Sở Xây dựng.  
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Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình xin thông báo đến các c  quan, đ n vị, địa 

phư ng trong tỉnh biết để phối h p và quan hệ công tác./. 

   Nơi  nhận:                                                                                                       
- TT T.ủy, TT HĐND, UBND tỉnh QB;                                                                           
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH HĐND, UBND tỉnh;                                         
- Các Sở, ban, ngành trong tỉnh;  

- UBND các huyện, thị xã, TP ĐHới;    

- Phòng KT HT, Q ĐT các huyện, TX, TP; 

- GĐ, các PGĐ Sở Xây dựng; 

- Các phòng, đ n vị trực thuộc Sở; 

- Trang Website Sở; 

-  ưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Anh Tuấn 

 

(b/c) 
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