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QUYẾT ĐỊNH 

Sáp nhập và đổi tên các phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG  
 

Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc ban hành quy định quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế và cán bộ, 

công chức, viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu 

tổ chức Sở Xây dựng Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 

24/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh; 

 Căn cứ Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, số người làm việc, Bản mô tả 

công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong cơ quan Sở Xây dựng; 

Xét đề nghị của Chánh văn phòng Sở, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Sáp nhập phòng Quản lý hoạt động và Giám định xây dựng và 

phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng thành phòng Quản lý hoạt động xây dựng.  

Sáp nhập phòng Quy hoạch - Kiến trúc và phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng 

kỹ thuật thành phòng Quy hoạch - Kiến trúc - Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị. 

 Điều 2. Đổi tên phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản thành phòng 

Quản lý Nhà, thị trường bất động sản và Vật liệu xây dựng. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 09/10/2019.  

 Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị 

liên quan và cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Xuân Tiến 
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