
UBND TỈNH SÓC TRĂNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ XÂY DỰNG  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

Số:        /SXD-QHKT                                   Sóc Trăng, ngày      tháng 10 năm 2022 

V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết 

định phân cấp lập; phê duyệt, 

ban hành Quy chế quản lý kiến 

trúc và lập, điều chỉnh Danh mục 

công trình kiến trúc có giá trị 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

 

      Kính gởi:  

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;  

- Các Sở, Ban ngành tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp - Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Sóc Trăng tại Công văn số 1643/UBND-XD ngày 26 tháng 7 năm 

2022 về việc chấp thuận cho Sở Xây dựng tổ chức xây dựng Quyết định phân 

cấp lập; phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý kiến trúc và lập, điều chỉnh Danh 

mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng,  

Sở Xây dựng dự thảo Quyết định về việc phân cấp nêu trên theo quy định 

tại Luật Kiến trúc ngày 13 tháng 6 năm 2019 và Nghị định số 85/2020/NĐ-CP 

ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Kiến trúc.  

Để có cơ sở trình Sở Tư pháp thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét ban 

hành, Sở Xây dựng gửi đến quý cơ quan, đơn vị góp ý dự thảo Quyết định phân 

cấp lập; phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý kiến trúc và lập, điều chỉnh Danh 

mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Riêng đối với Sở 

Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, đề nghị hỗ trợ Sở Xây 

dựng đăng tải dự thảo Quyết định này trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và 

của quý đơn vị trong thời gian 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý 

theo quy định. 

Rất mong nhận được sự quan tâm của quý đơn vị và có văn bản góp ý gửi 

về Sở Xây dựng trước ngày 28/10/2022 để tổng hợp. Trường hợp có vấn đề cần 

trao đổi, đề nghị liên hệ Sở Xây dựng thông qua Phòng Quy hoạch, Kiến trúc, 

số điện thoại 02993.825685 (gặp đồng chí Thảo). 

(Đính kèm: 

- Công văn số 1643/UBND-XD ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh Sóc 

Trăng; 



 

 

2 

- Dự thảo Quyết định phân cấp)./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu: VT, QHKT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 Huỳnh Đức Dũng 
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