Sở xây dựng Hậu Giang

Ngày 26 tháng 11 năm 2003 Quốc hội ra Nghị quyết về việc
chia tách và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh. Tỉnh Hậu
Giang là đơn
vị hành chính chia tách từ tỉnh
Cần Thơ; có diện tích tự nhiên 160.772,49 ha và
dân số 772.239 người; có 6 đơn vị hành chính gồm 1 thị xã và 5 huyện, hiện
nay
có 7 đơn vị hành chính gồm 2 thị xã và 5
huyện; trụ sở bộ máy hành chính đặt tại
thị xã
Vị Thanh...
Tỉnh Hậu Giang là một tỉnh mới được thành
lập, nhiệm vụ trọng tâm là phải
ổn định về tổ
chức bộ máy hành chính; mặt khác phải lập quy hoạch và xây dựng
trụ sở làm việc cho các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng,
đoàn thể cấp tỉnh; để
đi vào hoạt động phục vụ
nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Ngày 18 tháng 4 năm 2008, Ủy ban nhân
dân tỉnh Hậu Giang ra Quyết định
số
17/2008/QĐ-UB về việc thành lập Sở Xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu
Giang. Quyết định này thay thế Quyết định
số 08/2004/QĐ-UBND ngày 01 tháng 01
năm
2004 của UBND lâm thời tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Sở Xây dựng thuộc
UBND tỉnh Hậu Giang.

Để Sở Xây dựng đi vào hoạt
động có
hiệu quả và ổn định tổ chức, ngày 17 tháng 3 năm 2009, Ủy ban nhân dân
tỉnh Hậu Giang đã ban hành quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ
chức bộ máy
và biên chế Sở Xây dựng tại Quyết định số
09/2009/QĐ-UB . Qua
5 năm thực hiện nhiệm vụ, ngành Xây dựng tỉnh
Hậu Giang đã đạt được những kết
quả nhất
định góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong
thời gian qua.

dựng tỉnh Hậu Giang.
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Địa
chỉ: Khu
406 đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thị xã Vị Thanh, tỉnh
Hậu Giang.

Điện
Fax: 07113.878 890.

@gmail.com

thoại /

sxd.haugiang

Email:
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