
UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI -XÂY DỰNG 

Số:       /SGTVTXD-QLXD 

V/v đăng ký tham gia tập huấn về 
Thiết kế đô thị và Quy định của pháp 
luật về công trình kiến trúc có giá trị. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Lào Cai, ngày       tháng 10 năm 2021  

 

Kính gửi:  

 - 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. 

Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức 01 khóa tập huấn tại Lào Cai về Thiết kế đô 

thị và Quy định của pháp luật về công trình kiến trúc có giá trị. UBND tỉnh đã có 

Văn bản số 5097/UBND-QLĐT ngày 22/10/2021 chỉ đạo giao Sở Giao thông vận 

tải - Xây dựng là đầu mối phối hợp với Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức tập huấn. 

(Văn bản số 5097/UBND-QLĐT ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh và Văn bản số 

231/VKTQG ngày 19/10/2021 của Viện Kiến trúc Quốc gia  cũng đã gửi đến các cơ 

quan đơn vị). 

1. Nội dung tập huấn 

- Thiết kế đô thị;  

- Quy định của pháp luật về công trình có giá trị. 

2. Đối tượng tập huấn 

- Các Kiến trúc sư, Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư đô thị và Kỹ sư hạ tầng có ít nhất 

02 năm hoạt động trong lĩnh vực quản lý đô thị. 

- Cán bộ quản lý cấp huyện và cán bộ làm công tác lập thiết kế đô thị trên địa 

bàn tỉnh. 

- Các đối tượng khác có nhu cầu học tập nâng cao trình độ chuyên môn. 

3. Thời gian học: 02 ngày, dự kiến trong tháng 11/2021. 

4. Địa điểm: Tại thành phố Lào Cai. 

5. Cơ quan thực hiện 

- Cơ quan trủ trì: Viện Kiến trúc Quốc Gia; 

- Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông vận tải- Xây dựng tỉnh Lào Cai. 

6. Các yêu cầu khác 

- Để thực hiện tốt kế hoạch đào tạo của UBND tỉnh giao, đảm bảo cho khóa 
học đạt kết quả cao nhất đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị tư 

vấn có liên quan rà soát, gửi danh sách cán bộ tham gia tập huấn theo mẫu đính 

kèm gửi về Sở Giao thông vận tải - Xây dựng trước ngày 10/11/2021, đồng thời 

gửi kèm bản mềm vào hộp thư điện tử địa chỉ: nguyenthuxdlc@gmail.com.  
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- Đây là chương trình tập huấn nghiệp vụ về thiết kế đô thị và quy định của 

pháp luật về công trình có giá trị giúp các cán bộ tham gia tập huấn trang bị được 

kiến thức cần thiết để thiết kế các đồ án đô thị mẫu mới và những đặc trưng văn 

hóa, địa hình, kiến trúc đô thị của tỉnh Lào Cai. Vì vậy, đề nghị UBND các huyện, 
thị xã Sa Pa, thành phố Lào Cai và các đơn vị quan tâm cử cán bộ tham gia để 

khoá tập huấn đạt hiệu quả cao./. 

(Chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với phòng Quản lý xây dựng, Sở Giao thông 

vận tải- Xây dựng qua số điện thoại 02143 826 548). 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên (p/h); 
- Viện Kiến trúc Quốc gia; 
- Cổng TT điện tử Sở; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QHKT, QLXD. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Nguyễn Thế Tài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 
MẪU ĐĂNG KÝ DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN 
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( Kèm theo Công văn số        /SGTVTXD - QLXD, ngày      tháng 10 năm 2021  của Sở Giao 
thông vận tải Xây dựng tỉnh Lào Cai) 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN 

Huyện (Thành Phố )……. 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Lào Cai, ngày      tháng     năm 2019  
 

                             

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai. 
 

        
DANH SÁCH CÁN BỘ 

Tham gia tập huấn thiết kế đô thị và quy định của pháp luật về công 
trình có giá trị tại Lào Cai 

 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Chức vụ  

 

Đơn vị công 

tác 

Trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ 

Số điện thoại 

liên hệ 

1       

2       

3       

4       

5       

…       

 

 

                                                                                     Thủ trưởng cơ quan, đơn vị 

                                                                                               ( Ký tên, đóng dấu) 
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