
UBND HUYỆN SỐP CỘP 

PHÒNG NỘI VỤ  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số: 289/NV Sốp Cộp, ngày 01 tháng 8 năm 2019 

V/v xin ý kiến vào dự thảo 

văn bản quy phạm pháp luật 
 

 

Kính gửi:  

- Các đồng chí Ủy viên UBND huyện; 

- Ban Quản lý dự án – Đầu tư xây dựng huyện; 

- UBND các xã. 

 
 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của 

Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chỉnh phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công 

trình xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 

18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị 

định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ Hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng 11 

năm 2015 giữa Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về 

các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng; Thông tư số 03/2016/TT-

BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công 

trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động xây dựng; Thông 

tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng Quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và 

thiết kế, dự toán xây dựng công trình; Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01 

tháng 9 năm 2016 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông 

tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phân cấp thẩm định dự án (Báo cáo kinh tế 

kỹ thuật), thiết kế cơ sở; thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

Căn cứ Công văn số 2881/UBND-VP ngày 10/7/2019 của UBND huyện 

về thực hiện phân cấp thẩm định dự án (Báo cáo kinh tế - kỹ thuật), thiết kế cơ 

sở, thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn huyện Sốp Cộp, 



Để đảm bảo thống nhất các nội dung làm căn cứ trình UBND huyện 

xem xét, quyết định phân công nhiệm vụ đối với phòng Kinh tế và Hạ tầng, 

phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đúng chức năng, nhiệm vụ theo 

quy định, đề nghị các đồng chí Ủy viên UBND huyện, Thủ trưởng các ngành 

liên quan, Chủ tịch UBND các xã tham gia ý kiến trực tiếp vào dự thảo 

Quyết định hoặc bằng văn bản (gửi kèm theo 02 dự thảo quyết định). Căn 

cứ để tham gia ý kiến đề nghị các cơ quan tham khảo giúp các văn bản quy 

định trên trang Thư viện pháp luật, trang thông tin điện tử của tỉnh hoặc liên 

hệ phòng Nội vụ. 

Văn bản tham gia ý kiến đề nghị gửi về Phòng Nội vụ trước ngày 

13/8/2019 để có căn cứ tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Quyết định trình UBND 

huyện xem xét, quyết định theo thẩm quyền. 

Đề nghị Ban Biên tập trang thông tin điện tử của huyện đăng tải xin ý kiến 

trên Trang thông tin của huyện thời gian từ 02/8/2019 đến 13/8/2019./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, NV. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 
 

 

 

 

 

 

Lò Thị Hạnh 
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