
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LAI CHÂU 

Số:              /UBND-KTN 
V/v triển khai tập huấn sử dụng, tích 

hợp Hệ thống thông tin cấp giấy phép 

xây dựng trực tuyến và Hệ thống cung 

cấp thông tin quy hoạch 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Lai Châu, ngày       tháng 12 năm 2020 

Kính gửi:  

 - Sở Xây dựng; 

 - UBND các huyện, thành phố. 

Thực hiện Công văn số 5761/BXD-TTTT, ngày 01/12/2020 của Bộ Xây 

dựng về việc triển khai tập huấn sử dụng, tích hợp hệ thống thông tin cấp giấy 

phép xây dựng trực tuyến và hệ thống cung cấp thông tin quy hoạch (đính kèm 

theo). Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cung cấp thông tin Quy 

trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cung cấp thông tin quy hoạch và cấp 

giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ; cung cấp thông tin cá nhân tham gia 

quản trị quy trình nội bộ giải quyết 02 thủ tục trên của địa phương gửi về Sở 

Xây dựng trước ngày 04/12/2020 để tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng (Bao gồm 

cả quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính và thông tin cá nhân tham gia 

quản trị hệ thống của Sở Xây dựng). 

2. Thời gian, thành phần và địa điểm  

2.1. Thời gian: 01 buổi (bắt đầu từ 08h00 ngày 07/12/2020). 

2.2. Hình thức: Hội nghị trực tuyến. 

2.3. Thành phần và địa điểm:  

a) Tại điểm cầu tỉnh 

- Thành phần: 

+ Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng (chủ trì đầu cầu tỉnh); đại diện lãnh đạo 

Phòng Quy hoạch Kiến trúc – Sở Xây dựng, Văn phòng Sở Xây dựng; công 

chức phụ trách CNTT, công chức phụ trách cung cấp thông tin quy hoạch, cấp 

giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ của Sở Xây dựng và UBND thành phố 

Lai Châu. 

+ Đại diện lãnh đạo Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Trung tâm Tin 

học và Công báo và cán bộ liên quan - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Địa điểm: Phòng họp số 2, tầng 2, nhà B, Trung tâm Hành chính - Chính 

trị tỉnh. 
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b) Tại điểm cầu các huyện 

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo UBND huyện (chủ trì đầu cầu huyện); 

đại diện lãnh đạo các phòng liên quan (do UBND huyện mời); công chức phụ 

trách CNTT, công chức phụ trách cung cấp thông tin quy hoạch, cấp giấy phép 

xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ của Ủy ban nhân dân các huyện. 

c) Địa điểm: Phòng họp trực tuyến của UBND các huyện. 

3. Tổ chức thực hiện 

Giao Sở Xây dựng in sao tài liệu phục vụ Hội nghị, phối hợp với Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ Hội 

nghị trực tuyến; cung cấp các thông tin theo yêu cầu của Bộ Xây dựng đúng thời 

gian quy định. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, địa 

phương triển khai thực hiện./. 

 

 

 

Nơi nhận:         
- Như trên; 

- U1, U3; (b/c) 

- V, CB, KSTT, QTTV; 

- Lưu: VT, Kt2. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Huy Hòa 
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