
UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
------------------------- 

Số:           /SKH-THQH 
V/v hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Lào Cai 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------------------------------------------------------------------------ 

Lào Cai, ngày        tháng     năm 2022 

Kính gửi:  Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

 

 Ngày 16/3/2022, Hội nghị thẩm định Quy hoạch tỉnh đã tổ chức Hội nghị 

thẩm định Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và 
đã ban hành Báo cáo thẩm định số 2269/BC-HĐTĐ ngày 06/4/2022. 

 Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng, các chuyên gia phản biện, 
kết luận của Chủ tịch Hội đồng và Báo cáo thẩm định quy hoạch, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Lào Cai đã báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan 

phối hợp chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Quy hoạch tỉnh (có Phụ lục báo cáo giải 
trình tiếp thu chính sửa Quy hoạch tỉnh kèm theo) . 

 Đến nay Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050 đã được Ban chấp hành Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 285-KL/TU ngày 

26/10/2021; Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐND 
ngày 19/4/2022 và đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận kết quả thẩm 

định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Báo cáo số 3216/BC-BTNMT-TCMT 

ngày 09/6/2022. Căn cứ Điều 34 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Quyết  

định số 1291/QĐ-HĐTĐ ngày 17/9/2021 của Chủ tịch Hội đồng thẩm định về 
việc ban hành Quy trình thẩm định Quy hoạch tỉnh và ý kiến chỉ đạo của UBND 
tỉnh tại Văn bản số 3095/UBND-TH ngày 11/7/2022. 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai (cơ quan lập Quy hoạch tỉnh) báo cáo 
và kính đề nghị Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thẩm định rà soát, xem xét đóng 

dấu xác nhận hồ sơ đã kết thúc thẩm định Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050. 

 Các tài liệu đã được tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện gửi kèm theo gồm:  

 (1) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;  

(2) Báo cáo tóm tắt Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050. 

(3) Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050. 

(4) Hệ thống sơ đồ, bản đồ thể hiện nội dung quy hoạch. 
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Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai kính đề nghị Hội đồng thẩm định quy 
hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 quan tâm, giúp đỡ./. 

 
Nơi nhận 
- Như kính gửi; 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;  
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Ban ODA; 
- Lưu VT, THQH. 

GIÁM ĐỐC 

               

 

 
 

 

    Phan Trung Bá 
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