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THÔNG BÁO 

Về việc giải thể Ban Quản lý dự án Sở Xây dựng 

 

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-SXD ngày 01/8/2017 của Sở Xây dựng về 

việc giải thể Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Sở Xây dựng Tây Ninh; 

 Thực hiện Biên bản số 1891/BB-SXD ngày 20/7/2017 về họp Ban Gíam 

đốc Sở Xây dựng tháng 7/2017, theo đó có nội dung liên quan đến việc giải thể 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Sở Xây dựng Tây Ninh và thông báo việc 

giao dịch giữa các đơn vị tư vấn với chủ đầu tư là Sở Xây dựng. 

Nay Sở Xây dựng đã thực hiện xong việc giải thể Ban Quản lý dự án Sở 

Xây dựng (Ban QLDA), giao nhiệm vụ này về Văn phòng chủ trì và cùng phối 

hợp với các phòng chuyên môn của Sở giúp Ban Giám đốc thực hiện nhiệm vụ 

quản lý các dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư. 

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan liên quan được biết và các đơn vị 

tư vấn biết để quan hệ giao dịch công tác, cụ thể kể từ ngày 01/8/2017 mọi quan 

hệ giao dịch sẽ liên hệ trực tiếp Chánh Văn phòng Sở Xây dựng (ông Trịnh Xuân 

Dũng, điện thoại di động số 0913955977) và Kế toán Sở Xây dựng (bà Nguyễn 

Thị Thanh Hằng, điện thoại di động số 0932140579). 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tài chính; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- Các đơn vị tư vấn; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng và đơn vị thuộc SXD; 

- Lưu: VT. 
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