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Đơn vị: Sở Xây dựng
(Kèm theo Quyết định số  767  /QĐ-UBND  ngày 09 tháng  4 năm 2021 của  Chủ tịch UBND tỉnh)
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1 Văn phòng Sở Hành chính
tổng hợp

 - Tham mưu, thực hiện công tác CCHC của cơ quan,
việc đánh giá xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ; các
công việc của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, BCĐ thực hiện
quy chế dân chủ ở cơ sở.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý,
năm. Cập nhật, theo dõi lịch công tác, làm việc của lãnh
đạo Sở, bố trí phòng họp.
- Theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ ở các phòng, ban,
đơn vị. Xây dựng các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.

1 01.003 Đại học Xây dựng ƯDCNTT
CB

Bậc 2
hoặc
tương
đương

2
Phòng Quy hoạch -
Kiến trúc & Phát
triển đô thị

Quản lý Hạ
tầng kỹ thuật
và Phát triển đô
thị

 - Tham mưu cho cấp có thẩm quyền tổ chức lập, thẩm
định quy hoạch xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn theo
quy định trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc triển
khai thực hiện; Thẩm định hoặc đóng góp ý kiến đối với
các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn;
hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê
duyệt.
- Xây dựng kế hoạch, chương trình và các cơ chế chính
sách khuyến khích phát triển chiếu sáng đô thị và cây
xanh đô thị trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn việc thực hiện
sau khi được phê duyệt...

1 01.003 Đại học Kiến trúc ƯDCNTT
CB

Bậc 2
hoặc
tương
đương

Tổng cộng 2

Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu./.
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