
UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 

 

Số:           /VP-KTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng  12  năm 2019 
 

V/v chưa xem xét điều chỉnh tổng thể 

quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu 

quốc tế Hữu Nghị 

 

ơ 

 

                        Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 

- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn. 

 

Xem xét Công văn số 733/BQLKKTCK-HT ngày 20/12/2019 của Ban 

Quản lý Khu kinh tế của khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn về việc đề xuất cho phép 

điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm cửa khẩu quốc 

tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, tỷ lệ 1/500, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Chưa xem xét việc thực hiện điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây 

dựng Khu trung tâm cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc tại Quyết định 

số 766/QĐ-UBND ngày 02/6/2014 của UBND tỉnh trong giai đoạn hiện nay. 

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn cập nhật 

lại vị trí địa điểm Trạm Kiểm dịch y tế và địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát 

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung đối với hàng bưu chính của Bưu điện 

tỉnh Lạng Sơn vào điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu quốc tế Hữu 

Nghị, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1199/QĐ-

UBND ngày 09/8/2010; trên cơ sở đó tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy 

hoạch, trình Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy 

định. 

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thành phố tiến hành rà soát, đánh giá các quy hoạch xây dựng, quy hoạch 

đô thị trên địa bàn đã quá hạn, không còn phù hợp; tổng hợp, tham mưu, đề xuất 

UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, lộ trình điều chỉnh theo đúng quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.  

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành trực thuộc; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN(HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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