
UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ XÂY DỰNG 

Số:     /SXD-TTXD 
V/v hướng dẫn thực hiện công khai, 

minh bạch trong lĩnh vực  

ngành Xây dựng 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Tây Ninh, ngày       tháng 10 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 07/01/2021 của Ủy ban nhân dân 

(UBND) tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 và Công văn số 

43/TTr-NV3 ngày 18/01/2021 của Thanh tra tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện 

một số điều trong Kế hoạch phòng,chống tham nhũng năm 2021 của UBND 

tỉnh; 

Thực hiện Công văn số 3370/UBND-NC ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh 

về đánh giá việc chấp hành cung cấp tài liệu phục vụ đánh giá công tác phòng, 

chống tham nhũng cấp tỉnh và khắc phục hạn chế trong công tác phòng, chống 

tham nhũng năm 2020 theo Bộ Chỉ số của Thanh tra Chính phủ; 

Sở Xây dựngtriển khai hướng dẫn thực hiện công khai, minh bạchmột số 

nội dung thuộc lĩnh vực ngành Xây dựng, cụ thể như sau: 

1. Công bố, công khai đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị sau khi 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Công bố, công khai Chương trình phát triển đô thị tỉnh, Chương trình 

phát triển đô thị từng đô thị sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Công bố, công khai giấy phép xây dựng sau khi được cấp có thẩm quyền 

cấp giấy phép xây dựng. 

4. Hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư 

bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

5. Danh sách các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. 

6. Hướng dẫn thực hiện quy định giao dịch bất động sản, nhà ở hình thành 

trong tương lai trên địa bàn tỉnh. 

7. Công khai Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy. 

8. Công khai Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa 

nhập khẩu. 
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9. Công bố công khai việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành 

chính đối với lĩnh vực xây dựng mà gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu về 

dư luận xã hội. 

(Nội dung công khai, cơ sở pháp lý quy định việc công khai,chủ thể công khai, 

hình thức và thời điểm công khai theo Phụ lục đính kèm). 

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn thực hiện công khai, minh bạch 

trong lĩnh vực ngành Xây dựng. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, 

vướng mắc, các đơn vị, tổ chức và cánhân kịp thời phản ánh Sở Xây dựng để 

được hướng dẫn cụ thể./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Thanh tra tỉnh;  

- P.KT&HT/QLĐT cấp huyện; 

- Các phòng: QH&PTĐT; QLN&VLXD; 

- Trang TTĐT Sở Xây dựng;    

- Lưu: VT, TTXD. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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