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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tạm dừng thực hiện Quyết định phân công công chức  

làm việc sáng thứ bảy hàng tuần 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
 

 

Căn cứ Quyết định số 2604/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2009 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thành lập Sở Xây dựng trực thuộc Ủy 

ban nhân dân thành phố Cần Thơ; 

Căn cứ Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 2 năm 2016 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Bộ phận Một cửa tại cơ quan hành chính nhà nước; 

Căn cứ Công văn số 08/VPUB-KSTTHC ngày 09 tháng 01 năm 2019 của 

Phòng kiểm soát thủ tục hành chính-Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc 

trao đổi thống nhất thực hiện điểm a khoản 2 điều 9 của Quy chế ban hành kèm theo 

Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của UBND thành phố; 

Theo đề nghị của Văn phòng Sở Xây dựng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tạm dừng thực hiện Quyết định số 03/QĐ-SXD ngày 05 tháng 01 

năm 2018 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc phân công công chức lãnh đạo và 

công chức chuyên môn làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần.  

Khi có phát sinh nhu cầu của tổ chức, người dân và doanh nghiệp thì Sở Xây 

dựng sẽ tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy để giải quyết thủ tục hành chính cho tổ 

chức, người dân và doanh nghiệp kịp thời. 

Điều 2. Giao Văn phòng công khai rộng rãi, niêm yết tại Bộ phận Một cửa 

và đăng tải Quyết định trên trang Web Sở Xây dựng để tổ chức, người dân và doanh 

nghiệp biết thực hiện. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng chuyên môn và công chức được phân 

công làm việc ngày thứ bảy có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký và 

thay thế Quyết định số 03/QĐ-SXD ngày 05 tháng 01  năm 2018 của Giám đốc Sở 

Xây dựng thành phố Cần Thơ./.  

Nơi nhận:         GIÁM ĐỐC 
- Như điều 3; 

- Phòng KSTTHC-VP UBND TP; 

- Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT SXD. 

                                                                                          Mai Như Toàn 
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