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Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

 Sau khi xem xét Tờ trình số 594/TTr-STTTT ngày 07/6/2018 của Sở Thông 
tin và Truyền thông về việc xin chủ trương tiếp tục triển khai xây dựng quy hoạch 
hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025 và định hướng đến năm 
2030, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

Yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu kỹ quy định tại Khoản 2, 
Khoản 3, Điều 27 Luật Quy hoạch để tham mưu cho đúng quy định và phù hợp 
với điều kiện thực tế. UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1840/VP-
TH ngày 24/5/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tạm dừng lập quy hoạch 
hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025 và định hướng đến năm 
2030; khi có hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư sẽ xem xét cụ thể về việc lập quy hoạch này.  

 Yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của 
lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 1840/VP-TH. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Thông tin và Truyền thông thực 
hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, TH (NVH).  
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