
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:          /QĐ-UBND 

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 

           Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2020 

 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức  

thực hiện của Sở Xây dựng năm 2020 
 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 t  n  6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết địn  số 43/2016/QĐ-UBND ngày 19 t  n  9 năm 2016 của 

Ủy ban n ân dân tỉn  ban hàn  Quy c ế làm việc của Ủy ban n ân dân tỉn  

n iệm kỳ 2016 - 2021; 

Xét đề n  ị của Gi m đốc Xây dựn  tại Báo cáo số 314/BC-SXD ngày 09 

tháng 12 năm 2019 và yêu cầu n iệm vụ của Ủy ban n ân dân tỉn , 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. P ê duyệt các n iệm vụ trọn  tâm lãn  đạo, c ỉ đạo và tổ c ức 

t ực  iện năm 2020 của Sở Xây dựn  tại phụ lục kèm theo.  

Điều 2. Sở Xây dựn  xây dựn  kế hoạc , tập trun  t ực  iện các nhiệm 

vụ trọn  tâm được p ê duyệt. 

Điều 3. C  n  Văn p òn  UBND tỉn , Gi m đốc Sở Xây dựn  c ịu tr c  

n iệm thi hành Quyết địn  này./. 
 

Nơi nhận:                                                                                
- N ư Điều 3; 

- T ườn  trực Tỉn  uỷ; 

- Lãn  đạo HĐND tỉn ;                                                      
- Chủ tịc , các Phó Chủ tịc  UBND tỉn ; 

- C, PVP UBND tỉn ,  

   các phòng CV, TH-CB; 

- Lưu: VT, TH (PT).                                                                              

CHỦ TỊCH   

 

 

 

 
 

 

Phạm Ngọc Thưởng 
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Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Sở Xây dựng 

(kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

 

   1. Đề xuất ban hành C ươn  trìn  p  t triển đô t ị tỉn  Lạn  Sơn  iai 

đoạn 2020 - 2035.  

2. Tiếp tục nân  cao c ất lượn  lập, t ẩm địn  và  ướn  dẫn UBND cấp 

 uyện và n à đầu tư t ực  iện t ẩm địn  đồ  n quy  oạc .  

3. Nân  cao c ất lượn  t ẩm địn  dự  n, t iết kế xây dựn  côn  trìn  bảo 

đảm c ất lượn , tiến độ.  

4. Tăn  cườn  côn  t c quản lý quy hoạc , cấp phép xây dựn  và c ất 

lượn  côn  trìn  xây dựn . T an  tra việc c ấp  àn  c c quy địn  p  p luật về 

tư vấn xây dựn  ít n ất 03 đơn vị  oạt độn  tư vấn xây dựn  trên địa bàn; thanh 

tra việc t ực  iện quy  oạc  xây dựn  ít n ất 02 đơn vị cấp  uyện. 

5. Hoàn t àn , trìn  T ủ tướn  C ín  p ủ p ê duyệt Quy  oạc  c un  

xây dựn  K u du lịc  quốc  ia Mẫu Sơn đến năm 2040, tỷ lệ 1/10.000 và  oàn 

t àn  quy  oạc  c i tiết tỷ lệ 1/500. 

6. Phấn đấu tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụn  nước sạc  đạt 99,9%./. 
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