
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LÀO CAI Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-QLĐT          Lào Cai, ngày       tháng  12  năm 2020. 
    V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai Dịch 

vụ công Cung cấp thông tin quy hoạch, 

Cấp giấy phép xây dựng trên Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia. 

 

 

 
 

                            
 

 

 
 

Kính gửi: 

 

Sở Giao thông vận tải – Xây dựng. 
 

 

 

                            

Thực hiện văn bản số 6222/BXD-VP ngày 25/12/2020 của Bộ Xây dựng 

về đẩy nhanh tiến độ triển khai Dịch vụ công Cung cấp thông tin quy hoạch, 

Cấp giấy phép xây dựng trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (sao gửi kèm theo). 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Giao thông vận tải – Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Xây 

dựng để triển khai thực hiện các nội dung công việc sau: 

 1. Cập nhật thông tin tài khoản cán bộ sử dụng; Thông tin tài khoản ngân 

hàng; tài khoản kho bạc nhà nước của đơn vị tham gia giải quyết 02 Dịch vụ 

công nêu trên lên hệ thống phần mềm. 

 2. Gửi quy trình nội bộ giải quyết 02 Dịch vụ công nêu trên về Bộ Xây 

dựng để phối hợp triển khai thực hiện; xong trước ngày 30/12/2020. 

 Căn cứ nội dung trên, Sở Giao thông vận tải – Xây dựng và các đơn vị 

liên quan tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ Xây dựng (b/c); 
- TT.TU, UBND tỉnh (b/c); 
- LĐ Văn phòng; 
- BBT- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT,TH3,KSTT2,QLĐT3,1 

 

 

 

TL.CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Phan Quốc Nghĩa 
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