
 

 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ XÂY DỰNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SXD-TTra 
Quảng Trị, ngày       tháng 6 năm 2021 

V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng 

dẫn một số nội dung về giám định tư 

pháp trong lĩnh vực xây dựng 

 

        

                 Kính gửi: Các Sở: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, 

                                 Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Tài chính. 

   

Thực hiện Văn bản số 1826/BXD-GĐ ngày 24/5/2021 của Bộ Xây dựng; 

Văn bản số 2351/UBND-CN ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc 

góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong 

lĩnh vực xây dựng thay thế Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014 của 

Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động 

đầu tư xây dựng.  

Căn cứ quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 

80/2015/QH13, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị tham gia góp ý các nội dung 

quy định dự thảo Thông tư (được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ 

Xây dựng tại địa chỉ www.xaydung.gov.vn mục Lấy ý kiến góp ý)   

Văn bản góp ý gửi về Sở Xây dựng trước ngày 17/6/2021 theo địa chỉ: Sở 

Xây dựng Quảng Trị, số 59 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, đồng thời gửi 

đến hộp thư điện tử nguyenquangtrung@quangtri.gov.vn để tổng hợp báo cáo 

Bộ Xây dựng theo đúng quy định. 

Sở xây dựng đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

  

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở,  

- Trung tâm QHKĐ XD; 

- Lưu: VT, TTra.                            

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Công Định 
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