
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 
 

Số:          /UBND-KT&HT 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Cao Lộc, ngày        tháng 01 năm 2021 

V/v lấy ý kiến Quy hoạch chi tiết Trạm 

dừng nghỉ Cao Lộc, huyện Cao Lộc, 

tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 

  

 

Kính gửi: 

 

 

 

- Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn; 

- Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn; 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Công an huyện; 

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Cao Lộc;  

- Các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi 

trường, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và 

Đào tạo, Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc, Tư 

pháp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; 

- UBND xã Yên Trạch. 

 

 Thực hiện Công văn số 1180/UBND-KTN ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh 

về việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng Trạm dừng nghỉ Hữu Lũng và Trạm dừng 

nghỉ Cao Lộc tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.   

 Đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Lạng Sơn đã thực hiện 

xong việc lập Đồ án quy hoạch; Để có cơ sở thẩm định và phê duyệt Quy hoạch 

chi tiết theo quy định, Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc có ý kiến như sau: 

 - Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn xem xét và cho ý kiến thống nhất 

bằng văn bản về Quy hoạch chi tiết Trạm dừng nghỉ Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500. 

 - Các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, có ý kiến bằng văn bản về nội dung Đồ án 

quy hoạch. 

 - Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư đã được thực hiện, có 28/28 phiếu lấy ý 

kiến đồng ý với Quy hoạch chi tiết. 

 Văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị gửi về UBND huyện Cao Lộc (qua 

phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện) trước ngày 23/01/2021. 

  UBND huyện Cao Lộc trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối 

hợp thực hiện./. 

 (Gửi kèm theo Đồ án quy hoạch chi tiết trên hệ thống Văn phòng điện tử 

VNPT- iOffice) 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng KT&HT; 

- Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 

 Lạng Sơn; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Cường 
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