UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ XÂY DỰNG
Số: 209/SXD-PTĐT&HTKT1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 02 năm 2020

V/v góp ý kiến dự thảo Quy định một
số nội dung về quản lý hệ thống hạ tầng
kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Kính gửi:
- Các Sở: Tư pháp, Giao thông vận tải, Công Thương,
Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường,
Văn hóa Thể thao và Du lịch, Lao động Thương binh và
Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Công an tỉnh;
- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.
Thực hiện Chương trình số 20/CTr-UBND ngày 20/01/2020 của UBND
tỉnh về việc Triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
Sở Xây dựng đã xây dựng dự thảo sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật “Quy định
một số nội dung về quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”.
Căn cứ Điều 129 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở
Xây dựng kính đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và địa phương nêu trên tham
gia góp ý kiến bản dự thảo Quyết định và Quy định gửi đính kèm.
Văn bản góp ý của các đơn vị đề nghị gửi về Sở Xây dựng trước ngày
20/02/2020 để Sở tổng hợp, hoàn thiện trình UBND tỉnh ban hành.
Đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở (b/c);
- Lưu: VT, HT1.
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