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 Kính gửi: Sở Xây dựng. 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 4363/BXD-QHKT ngày 

25/10/2021 của Bộ Xây dựng về việc tiếp tục thực hiện đăng tải thông tin hồ 

sơ đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị Việt Nam lên Cổng thông tin 

điện tử (có bản scan kèm theo; UBND tỉnh không nhận được Công văn số 

854/BXD-QHKT ngày 02/3/2021). Vấn đề trên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Phan Văn Đăng có ý kiến như sau:  

Giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát, thực hiện; hướng dẫn các huyện, thị 

xã, thành phố thực hiện đăng tải đầy đủ thông tin hồ sơ đồ án quy hoạch xây 

dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt cấp tỉnh, cấp huyện lên 

Cổng thông tin Quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam theo quy 

định và hướng dẫn của Bộ Xây dựng. 

Văn phòng thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để 

Sở Xây dựng, các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện./.     

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (đ/c Đăng); 

- Văn phòng Bộ Xây dựng; 

- Ban Quản lý các khu công nghiệp; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, ĐTQH. Thiện 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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