
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ XÂY DỰNG 

Số: 3559/SXD-QHKT 

V/v thực hiện đăng tải thông tin 

hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng, 

quy hoạch đô thị. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            ngày 04 tháng 11  ăm 2021 

 Kính gửi:  

- UBND thành phố Phan Thiết; 

- UBND thị xã La Gi; 

- UBND huyện Tuy Phong; 

- UBND huyện Bắc Bình;  

- UBND huyện Hàm Thuận Bắc; 

- UBND huyện Hàm Thuận Nam; 

- UBND huyện Hàm Tân; 

- UBND huyện Tánh Linh; 

- UBND huyện Đức Linh; 

- UBND huyện Phú Quý; 

- Ban quản lý các Khu công nghiệp; 

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công nghiệp tỉnh. 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận tại 

Công văn số 4898/VP-ĐTQH ngày 02/11/2021 về việc thực hiện đăng tải thông 

tin hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; trong đó, giao Sở Xây 

dựng 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. 

Ngày 29/7/2019, Bộ Xây dựng có Công văn số 1754/BXD-QHKT về việc 

đăng tải thông tin hồ sơ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị lên Công thông 

tin điện tử; trong đó, Bộ Xây dựng đã hướng dẫn sử dụng và nội dung đăng tải 

(đí   kèm). Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện theo nội dung 

công văn trên theo quy định và hướng dẫn của Bộ Xây dựng. 

Sở Xây dựng có ý kiến như trên gửi đến UBND các huyện, thị xã, thành 

phố nghiên cứu chỉ đạo các phòng ban chuyên môn triển khai công việc./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu: VT,QHKT.Châu 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Đức Toàn 
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