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UBND TỈNH LÀO CAI 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /STNMT-CCĐ 
V/v xin ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

   Lào Cai, ngày         tháng      năm 2022  

 

Kính gửi:  
- Các Sở: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, 

Giao thông Vận tải - Xây dựng; 
- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh;  

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ, 

sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.  

Căn cứ ý kiến tham gia của đại diện các Sở, ngành và UBND các huyện, 

thị xã, thành phố tại Hội thảo xin ý kiến ngày 16/02/2022, Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã hoàn thiện dự thảo quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ 

để tách thành dự án độc lập, khi giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư 

dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai, theo quy định tại Khoản 13, 

Điều 1, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ (gửi kèm theo Văn bản 

này). 

Để có cơ sở tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành; đề nghị các 

Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu tham gia ý kiến bằng 

Văn bản về các nội dung của dự thảo Quyết định, gửi về Sở Tài nguyên và Môi 

trường trước ngày 25/02/2022. 

Đề nghị Sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, phối 

hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận:       
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở;  
- Lưu: VT, CCĐ (Thắng). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hồ Cao Khải  
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