
UBND TỈNH SƠN LA 

SỞ XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 Sơn La, ngày 06 tháng 8 năm 2021 

V/v đề nghị đăng tải và xin ý 
kiến tham gia về dự thảo 

Quyết định về việc ban hành 
quy định về quy mô công 

trình, thời hạn tồn tại của công 

trình để cấp giấy phép xây 
dựng có thời hạn và phân cấp 

cấp giấy phép xây dựng trên 
địa bàn tỉnh Sơn La. 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm thông tin - Văn phòng UBND tỉnh. 

Thực hiện công văn số 2391/UBND-KT ngày 06/8/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc giao xây dựng "Quyết định ban hành quy định về quy mô 
công trình, thời hạn tồn tại của công trình để cấp giấy phép xây dựng có thời hạn 

và phân cấp cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La"; Sở Xây dựng đã 
xây dựng dự thảo Tờ trình của Sở Xây dựng và dự thảo Quyết định của UBND 

tỉnh về việc ban hành quy định về quy mô công trình, thời hạn tồn tại của công 
trình để cấp giấy phép xây dựng có thời hạn và phân cấp cấp giấy phép xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

Để đảm bảo quy trình xây dựng Quyết định tuân thủ các quy định tại Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, tiếp tục hoàn 
thiện dự thảo trước khi trình Sở Tư pháp thẩm định văn bản và tham mưu cho 

UBND tỉnh ban hành, Sở Xây dựng trân trọng đề nghị như sau: 

1. Các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố (có danh sách 

kèm theo công văn này): Tham gia góp ý kiến (ý kiến chỉnh sửa đề nghị nêu rõ 
nội dung, lý do yêu cầu chỉnh sửa)  vào dự thảo Tờ trình của Sở Xây dựng và dự 

thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành quy định Về quy mô công 
trình, thời hạn tồn tại của công trình để cấp giấy phép xây dựng có thời hạn và 

phân cấp cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

Ý kiến tham gia bằng văn bản đề nghị gửi về Sở Xây dựng trước ngày 
20/8/2021 (đồng thời gửi file mềm qua Hệ thống quản lý văn bản điều hành của 

tỉnh và thư điện tử: hieudt.sxd@sonla.gov.vn. Trong quá trình tham gia ý kiến 

nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Sở Xây dựng qua phòng Quản lý xây dựng, 
số điện thoại: 02123.852.814 hoặc đ/c Đào Trung Hiếu, số điện thoại di động: 
0988.439.456). 
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 2. Đề nghị Trung tâm thông tin - Văn phòng UBND tỉnh: Đăng tải xin ý 
kiến trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, thời gian đăng tải tối thiểu 30 ngày kể 

từ ngày đăng tải. 

 (có dự thảo Tờ trình của Sở Xây dựng và dự thảo Quyết định của UBND 
tỉnh gửi kèm theo văn bản này).  

Sở Xây dựng trân trọng đề nghị các quý cơ quan, đơn vị quan tâm, phối 
hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Như trên; 
- Ban Giám đốc; 
- Lưu:VT,QLXD (Hiếu). 30b. 

GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Hà Ngọc Chung 
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DANH SÁCH 

XIN Ý KIẾN THAM GIA CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CỦA TỈNH;  

UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ 

(Kèm theo công văn số:         /SXD-QLXD ngày 06/8/2021 của Sở Xây dựng) 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

1 Sở Kế hoạch và Đầu tư 

2 Sở Giao thông vận tải 

3 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

4 Sở Công Thương 

5 Sở Tư pháp 

6 Trung tâm thông tin - Văn phòng UBND tỉnh 

7 Ban QLDA ĐTXD các công trình DDCN và PTĐT tỉnh 

8 Ban QLDA các công trình giao thông tỉnh  

9 Ban QLDA các công trình NN&PTNT tỉnh  

10 Ban quản lý dự án các khu công nghiệp tỉnh 

11 Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La 

12 Ban quản lý các dự án ODA tỉnh  

13 UBND thành phố Sơn La 

14 UBND huyện Thuận Châu 

15 UBND huyện Quỳnh Nhai 

16 UBND huyện Mường La 

17 UBND huyện Sông Mã 

18 UBND huyện Sốp Cộp 

19 UBND huyện Mai Sơn 

20 UBND huyện Yên Châu 

21 UBND huyện Mộc Châu 

22 UBND huyện Vân Hồ 

23 UBND huyện Bắc Yên 

24 UBND huyện Phù Yên 
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