
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ XÂY DỰNG 

 
Số:       /SXD-QLHĐXD&HTKT 

V/v Góp ý dự thảo Quyết định 

Quy định Bảng giá nhà ở, công 

trình xây dựng và vật kiến trúc; 

Bảng phân cấp nhà ở trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận (lần 02). 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 
Ninh Thuận, ngày     tháng 3  năm 2022 

Kính gửi: 

- Các Sở: Tư pháp; Tài chính; Tài nguyên và Môi 

trường; Nông nghiệp &PTNT. 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm quỹ đất tỉnh; các huyện, thành phố. 

- Cục thuế tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc. 

Ngày 28/02/2022 Sở Xây dựng có văn bản số 620/SXD-QLHĐXD&HTKT 

gửi các ngành để lấy ý kiến dự thảo Quyết định Quy định Bảng giá nhà ở, công 

trình xây dựng và vật kiến trúc; Bảng phân cấp nhà ở trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận. Sở Xây dựng đã nhận được ý kiến góp ý của 09 đơn vị, trong đó: 

- Các đơn vị thống nhất dự thảo: Ủy ban Mặt trận tổ quốc; Cục thuế tỉnh; 

Sở Nông nghiệp &PTNT; Sở Tài chính; UBND các huyện Bác Ái, Thuận Bắc. 

- Các đơn vị tham gia góp ý đề nghị chỉnh sửa, điều chỉnh: Trung tâm 

Phát triển quỹ đất tỉnh; UBND huyện Thuận Nam, UBND huyện Ninh Phước. 

Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng ghi nhận, tiếp thu ý kiến góp ý của các 

cơ quan và đã cập nhật, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo. Để có cơ sở tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Quy định Bảng giá nhà ở, công trình 

xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh. Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, 

đơn vị tham gia góp ý (lần 02) bằng văn bản và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 

08/4/2022; Sau ngày này nếu các đơn vị không có ý kiến thì được xem như 

thống nhất với dự thảo của Sở Xây dựng. 

Trường hợp các cơ quan, đơn vị chưa thống nhất về bảng giá, đề nghị 

cung cấp thông tin báo giá của các Tổ chức có năng lực gửi kèm văn bản góp ý 

về Sở Xây dựng để tổng hợp. 

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải dự thảo lên Cổng Thông 

tin điện tử tỉnh để lấy ý kiến góp ý của nhân dân. 
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Sở Xây dựng rất mong sự phối hợp thực hiện của các cơ quan, đơn vị./. 

(Kèm theo dự thảo Quyết định và các văn bản có liên quan) 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Website Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT. 
ĐTTH 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hồ Ngọc Tiến 
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