
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 

 

Số:            /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 10 năm 2020 
V/v tham mưu góp ý Báo cáo đánh 

giá môi trường chiến lược của Quy 

hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Giao thông vận tải. 

 

Nghiên cứu Công văn số 6962/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT ngày 

25/9/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc xin ý kiến tham vấn về 

Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch mạng lưới đường bộ 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông 

vận tải và các cơ quan liên quan nghiên cứu, dự thảo văn bản của UBND tỉnh 

tham gia ý kiến đối với Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch 

mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đề nghị 

của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Công văn trên; hoàn thành, báo cáo 

UBND tỉnh trước 17/10/2020. 

(Gửi kèm theo Công văn số 6962/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT ngày 

25/9/2020 và 01 Bản báo cáo tới Sở Tài nguyên và Môi trường). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 

Giao thông vận tải, các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  Phòng THNC, Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(VQK).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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