
UBND TỈNH LÀO CAI

BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Số:        /BQL-DA1
V/v đề nghị đăng thông tin tham vấn đánh

giá tác động môi trường Dự án: San gạt

mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật Tiểu khu đô

thị số 6, 7 thành phố Lào Cai.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 07 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai.

Thực hiện luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/10/2020.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai đã xây dựng báo cáo đánh giá

tác động môi trường của dự án: San gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật Tiểu khu

đô thị số 6, 7 thành phố Lào Cai.

Căn cứ khoản 3, Điều 26, Nghị định số 08/2022 NĐ-CP ngày 10/01/2022

của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. Ban

quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh kính gửi Sở Tài nguyên và Môi trường dự

thảo báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án để đăng tải tham vấn ý

kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư chịu tác động của dự án

trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hồ sơ dự thảo Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án trong đĩa

CD kèm theo công văn này.

Tổng hợp các ý kiến xin gửi về theo địa chỉ:

- Chủ dự án: Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai.

- Địa chỉ: Tầng 5 trụ sở làm việc liên cơ quan, Km3 đại lộ Trần Hưng Đạo,

phường Nam Cường, thành phố Lào Cai.

- Đại diện: Ông Bùi Minh Hải                       Chức vụ: Giám đốc Ban

- Điện thoại: (020) 3849 648   Fax: (020) 3849 656.

Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai kính đề nghị Sở Tài nguyên và

Môi trường xem xét hồ sơ, đăng tải và gửi tổng hợp ý kiến tham vấn để Ban

QLDA đầu tư xây dựng hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự

án theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở GTVT-XD (B/c);
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: VT; DA1

GIÁM ĐỐC

Bùi Minh Hải
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