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Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
 
 

 Xem xét Báo cáo số 320/BC-SKHĐT ngày 25/5/2018 của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư về việc đề xuất triển khai lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 
2030, định hướng đến năm 2050; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND 
tỉnh có ý kiến như sau:   

Đồng ý với kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo trên về triển 
khai lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 
2050. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
thực hiện một số nhiệm vụ sau:  

1. Trình Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh 
Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050, trong đó đồng chí 
Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng Ban Chỉ đạo, 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thường trực, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 
là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Giám đốc các sở, ban, ngành liên quan là thành 
viên Ban Chỉ đạo; thành lập Tổ Chuyên viên giúp việc và giao Sở Kế hoạch và 
Đầu tư là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh. Hoàn thành 
trước ngày 05/6/2018. 

2. Xây dựng Kế hoạch của Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh để tổ chức 
triển khai thực hiện, trong đó xác định rõ các bước công việc, phân công cụ thể 
nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo; đề xuất thời điểm thuê tư vấn từ bước xây 
dựng nhiệm vụ lập quy hoạch hay bước lập quy hoạch; chủ động xây dựng 
khung nhiệm vụ lập quy hoạch trên cơ sở hướng dẫn tại dự thảo Nghị định quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch và dự thảo Thông tư 
hướng dẫn về định mức kinh tế - kỹ thuật lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh 
quy hoạch. Hoàn thành trong tháng 6/2018. 

3. Chủ động triển khai các bước tập hợp tư liệu, tổng kết đánh giá kết quả 
thực hiện quy hoạch giai đoạn vừa qua để làm cơ sở lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 
2021 - 2030, định hướng đến năm 2050; thực hiện trình tự, thủ tục lập quy 
hoạch theo quy định đảm bảo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch 
trong năm 2020. 
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Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Chủ tịch UBND 
tỉnh để Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 
- Các sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
 các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, TH (NVH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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