
UBND HUYỆN BẢO LÂM 

PHÒNG KINH & HẠ TẦNG 

 

Số:          /KT&HT- XD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Bảo Lâm, ngày        tháng 5 năm 2022 

      V/v lấy ý kiến các cơ quan, tổ 
chức, cộng đồng dân cư, cá nhận 
về Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 
1/500, khu đô thị bờ phải Sông 
Gâm, khu đô thị trung tâm thị 
trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm. 

 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện. 

- Các tổ chức, cộng đồng dân cư thị trấn Pác Miầu. 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ; 

Căn cứ Quyết đinh số 486/QĐ-UBND ngày 21/04/2016 của UBND tỉnh Cao 

Bằng về việc Phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Pác Miầu, 

huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2014-2025 tầm nhìn đến 2035 ; 

Căn cứ Quyết định số 1515/QĐ - UBND ngày 20/08/2021 của UBND tỉnh Cao 

Bằng về việc Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thị 

trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2014-2025 tầm nhìn đến 

2035, tỷ lệ 1/2000; 

Nhằm cụ thể hóa các quy hoạch đã được phê duyệt, Phòng kinh tế và hạ tầng 

huyện Bảo Lâm, được UBND huyện giao nhiệm vụ chù trì lập đồ án quy hoạch chi 

tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị bờ phải Sông Gâm, khu đô thị trung tâm thị trấn Pác 

Miầu, huyện Bảo Lâm. 

Theo quy định Luật quy hoạch đô thị, phòng kinh tế và hạ tầng huyện Bảo 

Lâm kính đề nghị Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện; Các tổ 

chức, cộng đồng dân cư, cá nhân liên quan liên quan đến quy hoạch thị trấn Pác 

Miầu; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, góp ý về nội dung: “Đồ án quy hoạch chi 

tiết, khu đô thị bờ phải Sông Gâm; khu đô thị trung tâm thị trấn Pác Miầu” được 

đăng tải trên trang thông tin điện tử ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm, website: 

https://baolam.caobang.gov.vn/ và kèm theo công văn này. 

https://baolam.caobang.gov.vn/
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Phiếu góp ý của quý cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp trên website, qua 

email hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ: 

Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Bảo Lâm, khu 4 thị trấn Pác Miầu, huyện 

Bảo Lâm, số điện thoại: 02063.885.019;  

Email: phongkinhtehatang.blm@caobang.gov.vn  

hoặc congthuongbaolam@gmail.com.  

Hệ thống thông tin điều hành IOffcie.vn 

* Thời gian góp ý: 

1. Đối với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày 

đăng tải trên website. 

2. Đối với các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư: Trong vòng 30 ngày kể từ 

ngày đăng tải trên website. 

Phòng kinh tế và hạ tầng rất mong nhận được sự quan tâm và ý kiến góp ý của 

quý cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Phòng kinh tế và hạ tầng đề nghị UBND thị trấn Pác Miầu, triển khai nội dung 

này đến toàn thể nhân dân trong phạm vi đồ án quy hoạch (Khu 2, khu 4). 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT UBND huyện (BC); 

- Trang thông tin điện tử UBND huyện (đăng tải); 

- Lưu KT&HT. 

PHÒNG KINH TẾ & HẠ TẦNG 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 Mông Văn Tuế 
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