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KẾ HOẠCH 
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát 

triển đô thị theo quy hoạch được duyệt 
 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát 
triển đô thị theo quy hoạch được duyệt, UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế 
hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích 

Quán triệt thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 
01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của bộ, ngành Trung ương, 
của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng, quản lý 
phát triển đô thị theo quy hoạch để thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ, hiệu 
quả, đúng quy định của pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 
theo quy hoạch, kế hoạch, phát huy hiệu quả vốn đầu tư, bảo vệ môi trường và 
phát triển bền vững. 

2. Yêu cầu 

- Nâng cao chất lượng công tác thẩm định quy hoạch, thiết kế xây dựng 
công trình, cấp phép xây dựng theo phân cấp; đảm bảo đồ án khi được phê duyệt 
đạt chất lượng cao, phục vụ tốt công tác quản lý theo quy hoạch cũng như đầu tư 
xây dựng, hạn chế việc điều chỉnh quy hoạch mới được duyệt. Tập trung rà soát, 
điều chỉnh các quy hoạch xây dựng đã quá hạn, không còn phù hợp; chỉ đạo đẩy 
nhanh thực hiện công tác lập, trình phê duyệt các quy hoạch phân khu, quy 
hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đảm 
bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền phê duyệt. 

- Lập Chương trình phát triển đô thị cấp tỉnh, Chương trình phát triển đô 
thị từng đô thị, khu vực phát triển đô thị. Từng bước thiết lập hệ thống theo dõi, 
giám sát quá trình phát triển đô thị theo các bộ chỉ tiêu về xây dựng đô thị tăng 
trưởng xanh, phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu.  

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và kiểm soát chất 
lượng môi trường đô thị, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn, cải tạo và xây dựng mới 
đô thị xanh, đô thị sinh thái. Phát triển đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội, đồng thời kế thừa các thành tựu đã đạt được, khắc phục những yếu kém 
trong quá trình quản lý đô thị. Trên cở sở thực hiện các chính sách về quy hoạch, 
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kế hoạch, đất đai, tạo điều kiện huy động khai thác các nguồn lực cho đầu tư cải 
tạo, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 
nhà nước trong công tác phát triển đô thị, quản lý trật tự xây dựng đô thị. 

II. CÁC NỘI DUNG TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
1. Các nội dung trọng tâm  
1.1. Ưu tiên dành các nguồn vốn ngân sách nhà nước cho công tác lập quy 

hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng tại các đô thị, làm cơ sở cho việc 
lập kế hoạch đầu tư xây dựng hàng năm, triển khai các dự án đầu tư, giao đất 
hoặc cho thuê đất, cấp giấy phép xây dựng. 

1.2. Nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý quy hoạch ở các cấp, đặc 
biệt là cấp huyện; thực hiện các chương trình đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ 
năng quản lý cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý quy hoạch xây dựng. 

1.3. Tổ chức quản lý thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt 
trên cơ sở áp dụng đồng bộ các biện pháp gồm: thực hiện tốt Quy chế quản lý 
kiến trúc đô thị; tổ chức công bố và công khai các đồ án quy hoạch xây dựng để 
dân biết, dân kiểm tra và thực hiện; lập, xét duyệt hồ sơ và đưa chỉ giới quy 
hoạch ra ngoài thực địa; cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng. 

1.4. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng và công 
trình xây dựng theo quy hoạch xây dựng được duyệt, cấp giấy phép xây dựng 
bảo đảm chất lượng kiến trúc, cảnh quan và môi trường. 

1.5. Xử lý kiên quyết và dứt điểm các trường hợp: Điều chỉnh quy hoạch 
đô thị, quy hoạch sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng 
thẩm quyền và quy định của pháp luật; vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng công 
trình không đúng với quy hoạch, không phép hoặc xây dựng sai giấy phép. 

1.6. Chủ đầu tư các dự án đầu tư phát triển đô thị phối hợp chặt chẽ với 
các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo việc đầu tư xây dựng phù hợp 
với quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị; kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật đô thị. Kịp thời bố trí đủ kinh phí cho việc đền bù, giải phóng mặt bằng, 
đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.  

2. Các giải pháp thực hiện 
2.1. Giải pháp chung 
- Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn phối hợp 

với các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp 
luật đến từng tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm 
trong việc tuân thủ pháp luật; hiểu rõ mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng của 
công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được 
duyệt; giữ gìn, bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan công trình, hè, phố, xây 
dựng đô thị văn minh hiện đại. 

- Rà soát, đề xuất các giải pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính 
trong hoạt động đầu tư xây dựng và phát triển đô thị. 

- Lập Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và cho từng đô thị, khu vực 
phát triển đô thị theo quy định; Kế hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh. 



 3

- Huy động các nguồn lực đầu tư, bố trí đủ nguồn vốn nhằm tập trung giải 
quyết các vấn đề còn bất cập trong quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, đảm bảo 
an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, chỉnh trang và phát triển đô thị. Đẩy 
mạnh xã hội hóa đầu tư phát triển và cải tạo hệ thống hạ tầng và các dịch vụ 
công ích. Chú trọng đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khi xây dựng 
đường giao thông đô thị. Bảo đảm sự kết nối về hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ 
thuật trong từng khu vực và toàn đô thị cũng như với các khu vực phụ cận. Từng 
bước thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát quá trình phát triển đô thị theo các bộ 
chỉ tiêu về xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, phát triển đô thị ứng phó với biến 
đổi khí hậu. 

- Nâng cao trách nhiệm cơ quan đầu mối chủ trì phối hợp quản lý giữa sở, 
ngành với UBND các huyện, thành phố, trách nhiệm của các đơn vị chuyên 
ngành quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị. Tăng cường kiểm soát quá trình phát triển 
đô thị theo quy hoạch và kế hoạch, đặc biệt đối với khu vực đô thị mở rộng. 

- Thanh tra, kiểm tra, giám sát thủ tục đầu tư xây dựng, chất lượng, tiến 
độ trong việc thực hiện công tác lập, quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây 
dựng, các dự án phát triển đô thị; xử lý nghiêm, kịp thời, dứt điểm các vi phạm 
tại địa phương. 

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của các chủ đầu tư được 
UBND tỉnh giao triển khai các dự án phát triển đô thị. Nâng cao chất lượng công 
tác đấu thầu để đảm bảo lựa chọn được đơn vị tư vấn lập quy hoạch có đủ năng 
lực. Thực hiện nghiêm túc việc đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất để 
thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy định pháp luật. Tăng cường công tác 
kiểm tra, thanh tra công tác lập, quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng. 
Xử lý nghiêm, kịp thời, dứt điểm các vi phạm tại địa phương. 

2.2. Giải pháp về nguồn vốn  
- Kêu gọi vốn đầu tư (vốn xã hội hóa, vốn hỗn hợp, vốn hợp pháp khác...) 

đối với các chương trình, dự án đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật khu vực 
phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt. Huy động các nguồn lực từ ngân 
sách và ngoài ngân sách Nhà nước trong đầu tư xây dựng hệ thống đường giao 
thông nội thị, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và điện trang trí; hệ thống nước sạch; 
hệ thống cây xanh, vườn hoa; cải tạo, nâng cấp vỉa hè; thu gom, xử lý rác thải 
sinh hoạt đô thị… 

-  Đầu tư xây dựng mạng lưới các đô thị, bố trí các nguồn vốn theo kế 
hoạch đầu tư công trung hạn, sử dụng hình thức xã hội hóa hoặc các nguồn vốn 
đầu tư khác cho công tác lập, thẩm định, quản lý quy hoạch, phát triển đô thị 
theo quy hoạch được duyệt. 

2.3. Các dự án ưu tiên đầu tư 

- Hoàn thành lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng 
Sơn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; lập Chương trình phát triển đô thị 
thành phố Lạng Sơn, lập quy hoạch chi tiết khu trung tâm thị trấn mới Cao Lộc 
và đề xuất triển khai thực hiện quy hoạch; hoàn thành lập quy hoạch chung xây 
dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn; ban hành Kế hoạch phát triển đô thị để 
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thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và các dự án có 
sử dụng đất (thực hiện năm 2019 - 2020); 

- Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đình Lập, 
huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000; Điều chỉnh quy 
hoạch chung xây dựng thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh 
Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000; Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng 
thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000 
(thực hiện năm 2019). 

- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, thị trấn 
Lộc Bình, huyện Lộc Bình, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng thành đô thị 
loại IV (giai đoạn năm 2020-2025); đầu tư xây dựng, phát triển các thị tứ Tân 
Thanh huyện Văn Lãng, Chi Ma huyện Lộc Bình, Văn Mịch huyện Bình Gia, 
Ngả Hai huyện Bắc Sơn, Điềm He huyện Văn Quan, Phổng - Vân Nham huyện 
Hữu Lũng thành đô thị loại V (thực hiện giai đoạn 2025-2030). 

- Chương trình đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng xã hội (y tế, văn 
hóa, giáo dục, thể thao, thương mại,...), công trình hạ tầng kỹ thuật tại các đô thị 
trung tâm, đặc biệt tại các đô thị trong danh mục nâng loại và xây mới. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Xây dựng 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc, 
hướng dẫn các địa phương trong tỉnh: Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt đồng 
bộ các quy hoạch xây dựng đảm bảo phù hợp với các loại quy hoạch theo quy 
định; tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh, chương trình phát triển đô 
thị từng đô thị trên địa bàn tỉnh; thời gian hoàn thành trong năm 2020.  

- Nâng cao chất lượng công tác thẩm định quy hoạch, thiết kế xây dựng 
công trình, cấp phép xây dựng theo phân cấp; đảm bảo đồ án khi được phê duyệt 
đạt chất lượng cao, phục vụ tốt công tác quản lý theo quy hoạch cũng như đầu tư 
xây dựng, hạn chế việc điều chỉnh quy hoạch mới được duyệt. Tập trung rà soát, 
điều chỉnh các quy hoạch xây dựng đã quá hạn, không còn phù hợp; chỉ đạo đẩy 
nhanh thực hiện công tác lập, trình phê duyệt các quy hoạch phân khu, quy 
hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đảm 
bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền phê duyệt. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công tác lập, quản lý quy hoạch, 
quản lý hoạt động xây dựng; kiểm tra, rà soát, đánh giá quá trình đầu tư phát 
triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch tại các đô thị được nâng loại; mở rộng 
phạm vi hành chính. Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về việc lấy ý 
kiến của người dân, cộng đồng, cơ quan tổ chức có liên quan khi lập, điều chỉnh 
quy hoạch. 

- Tổ chức thực hiện và chỉ đạo triển khai đầy đủ, có hiệu quả công tác 
quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn theo đúng chức năng, nhiệm 
vụ, trách nhiệm, thẩm quyền. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành 
vi vi phạm trật tự xây dựng theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Công bố 



 5

công khai danh sách xử phạt hành chính đối với các tổ chức, cá nhân trên địa 
bàn có vi phạm về trật tự xây dựng trên Cổng thông tin điện tử của Sở và các 
phương tiện thông tin đại chúng khác. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và các địa phương tăng 
cường kiểm tra, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án và các nhiệm vụ quản lý 
nhà nước về đầu tư công, đảm bảo gắn kết giữa kế hoạch đầu tư công trung hạn 
và hàng năm với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị, các 
chương trình, dự án phát triển đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Sở Tài chính  

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tham mưu Ủy ban nhân 
dân tỉnh bố trí kinh phí hàng năm thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy 
hoạch phát triển đô thị, hỗ trợ kinh phí để thực hiện đầu tư phát triển các đô thị 
trên địa bàn tỉnh theo Chương trình phát triển đô thị đã phê duyệt. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường 

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung sửa đổi các quy định về quy hoạch sử dụng đất 
tại địa phương đảm bảo phù hợp với Luật Quy hoạch, Luật số 35/2018/QH14 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch. Hướng dẫn các địa 
phương quản lý sử dụng đất đô thị, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất của địa phương đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.  

5. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 

- Tập trung nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định quy hoạch khu 
vực kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, đầu tư xây dựng, cấp giấy phép xây 
dựng và quản lý trật tự xây dựng đối với các khu vực thuộc quyền quản lý. 

- Thường xuyên tổ chức, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, 
UBND các huyện, thành phố quản lý trật tự xây dựng trong các khu vực do đơn 
vị quản lý. Khi phát hiện công trình vi phạm các quy định pháp luật xây dựng 
phải kịp thời có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nơi có công 
trình xây dựng hoặc Thanh tra Sở Xây dựng để kịp thời xử lý vi phạm theo quy 
định của pháp luật. 

6. Các sở, ngành, đơn vị liên quan 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý của đơn vị chủ động rà 
soát, cắt bỏ các thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng và phát triển 
đô thị nhằm loại bỏ cơ chế xin cho và thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước có 
liên quan đến lĩnh vực quy hoạch xây dựng, đầu tư phát triển đô thị; đồng thời 
phối hợp với Sở Xây dựng để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quy 
hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt trên địa 
bàn tỉnh. 

7. UBND các huyện, thành phố 

- Tổ chức rà soát lập các loại quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng thuộc 
trách nhiệm của địa phương theo quy định; chỉ đạo phòng chuyên môn quản lý 
quy hoạch nâng cao chất lượng, trách nhiệm trong công tác thẩm định các nhiệm 
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vụ và đồ án quy hoạch, thiết kế đô thị các trục không gian chính đô thị; công khai, 
minh bạch các thông tin về quy hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn, thực hiện 
cung cấp đầy đủ thông tin về quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân theo quy định. 

- Trong quá trình tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch phải nghiên cứu, khảo 
sát, triển khai thận trọng, đồng thời tham vấn ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có liên quan để tránh chồng lấn về quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch nhiều 
lần hoặc quy hoạch thiếu tính khả thi gây bất cập trong tổ chức thực hiện quy 
hoạch và lãng phí chi phí lập quy hoạch. 

- Tăng cường công tác quản lý phát triển đô thị, đầu tư xây dựng thực hiện 
quy hoạch phù hợp với chương trình và kế hoạch phát triển đô thị; cân đối 
nguồn lực, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, khuyến khích 
kêu gọi thu hút các nguốn vốn khác nhằm đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn để đầu 
tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. 

- Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô 
thị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về quản lý quy hoạch, 
cấp giấy phép xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt và theo 
giấy phép xây dựng được cấp; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý 
nghiêm, kịp thời các vi phạm thuộc địa bàn quản lý. 

8. Định kỳ 6 tháng, hằng năm (trước ngày 15/7 và 15/01 của năm sau), 
các cơ quan, đơn vị đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện gửi về Sở 
Xây dựng, đồng gửi Văn phòng UBND tỉnh để theo dõi, tổng hợp báo cáo 
UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Xây dựng; 
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 
- Đài PT&TH, Báo L.Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
 các phòng CV, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN(HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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