* Thông tin đơn vị:
- Điện thoại: 0273. 3838321
- Email: gocongtay.pktht@tiengiang.gov.vn
- Bà Lê Thị Thanh Minh - Trưởng phòng
+ Số điện thoại: 0981668288
+ Email: lethithanhminh@tiengiang.gov.vn
* Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Gò CôngTây là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy
ban nhân dân huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện
thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt
động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp,
khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công
nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu
sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây
dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở;
công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện theo quy
định của pháp luật. (Việc thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân
huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực khác như:
Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; giao thông; khoa học và công nghệ
của Phòng Kinh tế và Hạ tầng do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Bộ Nội vụ
hướng dẫn).
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng có con dấu, có tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý
về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác
của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về
chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng
của Sở Xây dựng; lĩnh vực khoa học và công nghệ của Sở Khoa học Công nghệ;
lĩnh vực Công thương của Sở Công thương; lĩnh vực Giao thông vận tải của Sở
Giao thông Vận tải.

