UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 135 /QLĐT

TP. Lai Châu, ngày 29 tháng 4 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư
về nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch chi
tiết khu đô thị mới Đông Nam bên trái
trục đường Đặng Văn Ngữ, phường
Đông Phong, xã San Thàng, thành phố
Lai Châu

Kính gửi:
- Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố;
- UBND phường Đông Phong; xã San Thàng.
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;
Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-Cp ngày 24/11/2017 của Chỉnh phủ về
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày
07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng
quy định hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô
thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;
Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng
về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch
đô thị;
Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh
Lai Châu về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành
phố Lai Châu và vùng phụ cận đến năm 2035;
Căn cứ Công văn số 4001/UBND-TH ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh
Lai Châu về việc tài trợ kinh phí lập Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các khu
đô thị mới tại thành phố Lai Châu.
Hiện nay, Nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đông
Nam bên trái trục đường Đặng Văn Ngữ, phường Đông Phong, xã San Thàng,
thành phố Lai Châu đã được xây dựng. Để đảm bảo thực hiện đúng quy định về
việc lấy ý kiến, hình thức, thời gian lấy kiến đối với cộng đồng dân cư, phòng
Quản lý đô thị giới thiệu nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị mới
Đông Nam bên trái trục đường Đặng Văn Ngữ, phường Đông Phong, xã San
Thàng, thành phố Lai Châu trên Cổng thông tin điện tử thành phố Lai Châu (Tại
địa chỉ Website:Thanhpho.laichau.gov.vn) để lấy ý kiến theo quy định.

Phòng Quản lý đô thị đề nghị UBND phường Đông Phong, xã San Thàng
thông báo nội dung văn bản đến nhân dân trên địa bàn phường biết để tham gia
ý kiến. Mọi ý kiến tham gia đề nghị gửi về phòng Quản lý đô thị để tổng hợp.
Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 29/4/2022 đến ngày 30/5/2022.
Phòng Quản lý đô thị đề nghị Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành
phố, UBND Phương Đông Phong, xã San Thàng phối hợp triển khai thực hiện./.
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