
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ XÂY DỰNG 
 

Số:            /TB-SXD 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Nam Định, ngày     tháng 6 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
Kết luận của Giám đốc Sở Xây dựng tại hội nghị giao tuần 04 tháng 6  

và nhiệm vụ trọng tâm tuần 01 tháng 7 năm 2022 

 

Nhiệm vụ trọng tâm tuần 

1. Văn phòng Đảng ủy Sở: 

Chuẩn bị nội dung liên quan đến Đại hội Chi bộ: Kế hoạch Đại hội, phân 

công dự và chỉ đạo Đại hội; đôn đốc thức hiện, tham gia dự cùng các đồng chí 

Lãnh đạo Sở; chủ trì tham mưu duyệt chương trình Đại hội, đề án nhân sự. 

2. Văn phòng Sở: 

2.1. Hoàn thành báo cáo đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm. Hoàn thành trước ngày 29/6/2022 gửi Ban Giám đốc Sở cho ý 

kiến, hoàn thiện báo cáo trước ngày 01/7/2022. 

2.2. Tiếp tục tham mưu công tác cán bộ và chuyển đổi vị trí công tác theo kế 

hoạch. 

3. Khối đồng chí Trần Thế Anh - Phó Giám đốc Sở: 

3.1. Chỉ đạo Phòng chuyên môn tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư về nội 

dung quản lý sử dụng công trình sau khi thi công hoàn thành để bàn giao. 

3.2. Tham mưu giải quyết các dự án chậm đưa đất vào sử dụng, các dự án 

tham gia kiểm tra với các đoàn kiểm tra liên ngành (tiếp tục đôn đốc 02 dự được 

UBND tỉnh cho phép điều chỉnh chủ trương đầu tư trên địa bàn thành phố). 

3.3. Chỉ đạo xử lý vi phạm trật tự xây dựng, nghiên cứu căn cứ xác định thời 

điểm vi phạm và thời hiệu xử lý vi phạm, trường hợp chưa rõ ràng cụ thể báo cáo 

xin ý kiến Bộ Xây dựng. 

3.4. Tham mưu, báo cáo UBND tỉnh về thẩm quyền thẩm định thiết kế xây 

dựng triển khai sau thiết kế cơ sở. 

4. Khối đồng chí Phan Ngọc Linh - Phó Giám đốc Sở: 

4.1. Đôn đốc triển khai các đồ án Đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch xây 

dựng vùng liên huyện. 

4.2. Tập trung đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị phụ trách hoàn thành nhiệm vụ 

được giao. 

5. Khối đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở: 

5.1. Gói thầu Lập Báo cáo rà soát, đánh giá tiêu chí đô thị loại I đối với 

thành phố Nam Định (dự kiến mở rộng) và các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ 

sở hạ tầng đối với các khu vực dự kiến thành lập phường thuộc TP Nam Định, tỉnh 
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Nam Định: Hoàn thiện các thủ tục để ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để triển khai 

theo quy định. 

5.2. Tiếp tục chỉ đạo chuẩn bị hồ sơ báo cáo Đoàn kiểm tra khi có yêu cầu. 

6. Các phòng chuyên môn Sở, đơn vị thuộc Sở:  

Yêu cầu các đồng chí Trưởng các phòng chuyên môn, thủ trưởng các đơn vị 

thuộc Sở; tổ chức thực hiện và quán triệt tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức, 

người lao động thực hiện nghiêm các nội dung tại văn bản số 607/SXD-VP ngày 

20/4/2022 về việc thực hiện Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2022 của UBND 

tỉnh./. 

 

Nơi nhận:          
- Lãnh đạo Sở (để báo cáo);                                                                         

- Phòng chuyên môn Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Website Sở Xây dựng; 

- Lưu: VP,VT (15b).  

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Vũ Thanh Dũng 
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