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

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:        /TB-SXD Tây Ninh, ngày      tháng 4 năm 2017 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức làm ngoài giờ 

 

 Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh 

Tây Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh; 

 Căn cứ tình hình thực tế và năng lực hiện có của Sở Xây dựng. 

 Sở Xây dựng tổ chức cho bộ phận thẩm định dự án xây dựng công trình, bộ 

phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả làm thêm ngoài giờ với thời gian cụ thể như sau: 

 - Thứ Bảy hàng tuần: Từ 08 giờ đến 11 giờ. 

 - Thời hạn: Từ ngày 01/4/2017 đến ngày 31/8/2017. 

 Trên đây là thông báo của Sở Xây dựng gửi đến các sở, ban, ngành, chủ đầu 

tư, UBND các huyện, thành phố Tây Ninh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các 

huyện, thành phố Tây Ninh biết và phối hợp thực hiện. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:  

- Theo danh sách đính kèm; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Website Sở Xây dựng (đăng tin); 

- Lưu: VT, P. QLXD. 

GIÁM ĐỐC 
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DANH SÁCH GỬI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SXD ngày      /4/2017 của Sở Xây dựng) 

I. Sở, ban, ngành 

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. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

13. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

14. Công an tỉnh; 

15. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

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

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

18. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Tây Ninh; 

19. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế tỉnh. 

II. Cấp huyện và thành phố 

1. UBND các huyện và thành phố Tây Ninh (09 đơn vị); 

 2.  Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện và thành phố Tây Ninh (09 

đơn vị). 
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