ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ LÀO CAI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 319 /UBND-QLĐT

TP. Lào Cai, ngày01 tháng 04 năm 2021

Về việc xin ý kiến tham gia đối với đồ
án quy hoạch chi tiết chân đồi Nhạc
Sơn từ phường Cốc Lếu đến phường
Kim Tân, thành phố Lào Cai.

Kính gửi:
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai;
- Sở Công thương;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai;
- Công ty Điện lực Lào Cai;
Căn cứ Quyết định số: 1941/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh
Lào Cai về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 chân đồi
Nhạc Sơn từ phường Duyên Hải đến phường Kim Tân, thành phố Lào Cai; (nay
là từ phường Cốc Lếu đến phường Kim Tân, thành phố Lào Cai).
Căn cứ Thông báo số: 56/TB-VPUBND ngày 12/3/2020 của Văn phòng
UBND tỉnh Lào Cai về Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp xét
duyệt quy hoạch, dự án đầu tư ngày 10/3/2020;
Để có đủ điều kiện trình phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết chân đồi Nhạc
Sơn từ phường Cốc Lếu đến phường Kim Tân theo đúng quy định, UBND thành
phố Lào Cai đề nghị:
1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai: Cho ý kiến về những vấn đề liên
quan đến lĩnh vực an ninh, quốc phòng và phương án quy hoạch liên quan khu
đất Ban Chỉ huy quân sự thành phố Lào Cai đang sử dụng theo quy định hiện
hành.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm: cho ý
kiến đối chiếu, rà soát các loại rừng và lĩnh vực chuyên môn đang quản lý.
3. Sở Công thương: cho ý kiến về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực
chuyên môn đang quản lý, đặc biệt đối với phương án di chuyển đường điện
35Kv hiện có.
4. Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai, Công ty Điện lực Lào Cai:
cho ý kiến về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực cấp nước, cấp điện theo quy
định hiện hành.
(Có hồ sơ bản vẽ kèm theo)

Ý kiến tham gia đề nghị gửi bằng văn bản về UBND thành phố, qua phòng
QLĐT, thời gian trước ngày 06/4/2021.
Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý đô thị thành phố Lào Cai - Điện
thoại: 0983.926.389 (Đ/c Khánh - Trưởng phòng QLĐT).
UBND thành phố Lào Cai đề nghị các cơ quan liên quan quan tâm, phối
hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở GTVT-XD;
- Lãnh đạo UBND TP;
- Lưu VT, QLĐT.
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