
UBND THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ 
 

Số:  469 /QLĐT-CPXD 

V/v đăng tải Giấy phép xây dựng  

trên Cổng Thông tin điện tử thành phố 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc 

       Tuyên Quang, ngày 11 tháng 11 năm 2022 

 

 

 

Kính gửi: - Văn phòng HĐND và UBND thành phố; 

- Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố; 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố. 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và Thể thao thành phố. 

  

 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Khoản 1, Điều 55, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 

03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự 

án đầu tư xây dựng. 

Phòng Quản lý đô thị thành phố có ý kiến như sau: 

Đề nghị Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Ban biên tập Cổng 

thông tin điện tử thành phố, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố, Trung 

tâm Văn hóa - Truyền thông và Thể thao thành phố đăng tải các Giấy phép xây 

dựng đã được Uỷ ban nhân dân thành phố cấp trên Cổng Thông tin điện tử thành 

phố để các tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện. 

(Có giấy phép xây dựng từ số 807 đến 818 gửi kèm) 

Phòng Quản lý đô thị thành phố trân trọng có ý kiến./. 

 

 

   TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

      Đỗ Đình Đạt 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; (Đề nghị)                                     

- UBND thành phố                                 (Báo cáo) 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Trưởng Phòng, các Phó Phòng QLĐT thành phố; 

- Các công chức được phân công nhiệm vụ cấp GPXD; 

- Lưu QLĐT. 
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