
 

 

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   10  năm 2021. 
    V/v tham gia, phối hợp tổ chức thực 

hiện khóa tập huấn với Viện Kiến trúc 
Quốc gia tại Lào Cai. 

 

 
 

                            
 
 

 
 
 
 

 

Kính gửi:  
 

 
- Sở Giao thông vận tải – Xây dựng; 

- UBND các huyện, thị xã và thành phố; 
- Viện Kiến trúc quy hoạch xây dựng Lào Cai; 

- Các đơn vị tư vấn thiết kế xây dựng trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai. 

 
 

                            
 
 

 
 
 

Xét đề nghị của Viện Kiến trúc Quốc gia tại văn bản số 231/VKTQG ngày 

19/10/2021 về tham gia phối hợp tổ chức thực hiện khóa tập huấn tại Lào Cai. 

(sao gửi kèm). Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

- Giao Sở Giao thông vận tải – Xây dựng là đầu mối, phối hợp với Viện 

Kiến trúc Quốc gia để tổ chức khóa tập huấn về thiết kế đô thị và quy định của 

pháp luật về công trình kiến trúc có giá trị, theo chương trình của Viện Kiến trúc 

Quốc gia tại văn bản số 231/VKTQG ngày 19/10/2021 tại thành phố Lào Cai 

(dự kiến tổ chức vào ngày 29-30/11/2021); báo cáo kết quả khóa tập huấn gửi 

UBND tỉnh trong tháng 12/2021; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị Tư vấn thiết kế cử cán 

bộ quản lý đô thị, xây dựng, tư vấn thiết kế tham gia khóa tập huấn tại Lào Cai; 

gửi danh sách đăng ký về Sở Giao thông vận tải – Xây dựng để tổng hợp, tổ 

chức tập huấn. 

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; 
- TT.UBND tỉnh; 
- Viện KTQG; 
- LĐ Văn phòng; 
- BBT-Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT,TH4,QLĐT1 

 

 

 

TL.CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Phan Quốc Nghĩa 
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