
UBND TỈNH GIA LAI 

SỞ XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 523/SXD-QLCL 

V/v đề nghị góp ý kiến dự thảo Nghị 

quyết bãi bỏ Nghị quyết số 55/2017/NQ-

HĐND ngày 13/7/2017 Hội đồng nhân 

dân tỉnh 

    Gia Lai, ngày 20 tháng 3 năm 2020 

Kính gửi:  

     - Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các sở: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Giao thông vận tải, 

Nông nghiệp & PTNT, Công Thương, Tư pháp; 

      - UBND các huyện, thị xã, thành phố Pleiku. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 721/VP-CNXD ngày 

11/3/2020 về việc bãi bỏ Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, sau khi lấy ý kiến thống nhất của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị 

xã, thành phố, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐND ngày 

13/7/2017 Quy định nội dung và định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý 

thực hiện dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên 

địa bàn tỉnh Gia Lai . Để kịp thời gian trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI trong kỳ 

họp gần nhất, Sở Xây dựng đã dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh và có đăng 

tải trên website Sở Xây dựng tại địa chỉ http://sxd.gialai.gov.vn Mục quản lý chất 

lượng công trình). 

Sở Xây dựng đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố 

Pleiku có ý kiến về bản dự thảo của Nghị quyết. Văn bản tham gia gửi về Sở Xây 

dựng trước ngày 28/3/2020 (gửi trước qua địa chỉ email: qlclct.sxd@gialai.gov.vn) để 

Sở Xây dựng tổng hợp. 

Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng tải bản dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân 

dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐND trên trang Thông tin điện tử của 

Văn phòng UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị khác tham gia ý kiến theo đúng quy 

định  

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Lưu: VT, QLCL. 
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Đỗ Việt Hưng 
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