
UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:       /SXD-QLXD Tây Ninh, ngày        tháng 02 năm 2018 
V/v thời hạn nhận hồ sơ  

trình thẩm định các dự án  

đầu tư xây dựng trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh 

 

 

Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành tỉnh Tây Ninh; 

 - UBND các huyện, thành phố Tây Ninh; 

 - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số giải pháp nâng cao chất 

lượng công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại 

Công văn số 2650/UBND-KTN ngày 03/10/2017.  

Sở Xây dựng đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương gửi hồ sơ hoàn chỉnh đến Sở 

Xây dựng trước ngày 01/9 hàng năm (trừ những dự án quy mô lớn, phức tạp cần chuẩn 

bị trước) để kịp thời gian thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 

31/10 hàng năm.  

Đối với các dự án trình thẩm định sau ngày 01/9 hàng năm Sở Xây dựng sẽ 

thẩm định theo đúng thời hạn quy định tại Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 

15/5/2017 của UBND tỉnh về việc Công bố, công khai bộ thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của ngành xây dựng. Sở Xây dựng không chịu trách nhiệm việc 

các dự án này không đủ điều kiện được bố trí kế hoạch vốn hàng năm. 

Đề nghị các chủ đầu tư thực hiện đúng tinh thần của Công văn này để công tác 

chuẩn bị đầu tư đạt hiệu quả cao nhất. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, QLXD, Phương. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Trương Văn Ngôn 
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DANH SÁCH CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH  

(Kèm theo Công văn số         /SXD-QLXD ngày      /02/2018 của Sở Xây dựng) 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

2. Sở Giao thông Vận tải; 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

4. Sở Y tế; 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo; 

6. Sở Công Thương; 

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

8. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

9. Sở Tài nguyên và Môi trường; 

10. Sở Tài chính; 

11. Sở Nội vụ; 

12. Sở Khoa học Công nghệ; 

13. Sở Ngoại vụ; 

14. Sở Tư Pháp; 

15. Thanh tra tỉnh; 

16. Kho bạc Nhà nước tỉnh Tây Ninh; 

17. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

18. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

19. Công an tỉnh; 

20. Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen; 

21. Bảo hiểm xã hội Tây Ninh; 

22. Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát; 

23. Cục Hải quan; 

24. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh; 

25. Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh; 

26. Cục Thuế tỉnh Tây Ninh; 

27. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh; 

28. Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tây Ninh; 

29. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

30. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh; 

31. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh; 

32. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh; 

33. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành NN&PTNN tỉnh Tây Ninh; 
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