UBND THÀNH PHỐ LÀO CAI
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 80 /QLĐT-XD

TP. Lào Cai, ngày 06 tháng 4 năm 2021

V/v thống nhất thiết kế, đầu tư cải
tạo, chỉnh trang tuyến đường Quốc
lộ 4D qua địa phận xã Cốc San

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải - Xây dựng
Phòng Quản lý đô thị thành phố Lào Cai được giao làm Chủ đầu tư xây
dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước khu vực trung tâm xã
Cốc San thành phố Lào Cai, đoạn từ Km131+400 đến Km132+200. Qua kiểm
tra thực tế và trao đổi với các phòng chuyên môn thuộc sở GTVT-XD, được biết
sở Giao thông vận tải - Xây dựng đang triển khai thực hiện dự án đầu tư công
trình: sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và an toàn giao
thông đoạn Km 122 - Km 136, QL 4D tỉnh Lào Cai.
Để đảm bảo đồng bộ, kết nối hạ tầng giao thông đường Quốc lộ 4D với kết
cấu hạ tầng khu vực trung tâm xã Cốc San đoạn từ Km131+400 đến
Km132+200, cũng như chỉnh trang tuyến đường trên theo tiêu chí đường đô thị,
từng bước hoàn thiện nâng cấp xã Cốc San lên phường trong thời gian tới. Phòng
Quản lý đô thị (chủ đầu tư) kính đề nghị Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh
Lào Cai xem xét thống nhất quy mô, phương án thiết kế công trình: Cải tạo,
nâng cấp hệ thống thoát nước khu vực trung tâm xã Cốc San thành phố Lào Cai.
(Có bản vẽ điển hình mặt cắt ngang đường gửi kèm).
Phòng Quản lý đô thị kính đề nghị Sở Giao thông vận tải xây dựng tỉnh
Lào Cai xem xét chấp thuận để đơn vị thực hiện các bước tiếp theo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
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- Lãnh đạo UBND thành phố (báo cáo);
- Phòng quản lý giao thông- Sở
GTVTXD;
- UBND xã Cốc San;
- Lưu VT.
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