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TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-KTN Lạng Sơn, ngày      tháng 3  năm 2020 
V/v tổ chức thực hiện Quyết định 

số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019  

của Thủ tướng Chính phủ 
 

                              

Kính gửi:  

- Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư,  

  Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Ban Qu n    Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 83/2019/QH14 

ngày 14/6/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội 

khóa XIV đối với  ĩnh vực xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Công tác quy hoạch xây dựng 

a) Nâng cao chất  ượng quy hoạch  

Yêu cầu Sở Xây dựng, Ban Qu n    Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn, 

UBND các huyện, thành phố thực hiện kiện toàn đội ngũ cán bộ, nâng cao chất 

 ượng  ập, thẩm định và phê duyệt các  oại quy hoạch theo thẩm quyền. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm 

b) Đ m b o việc  ập và triển khai đồng bộ các  oại quy hoạch 

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các 

huyện, thành phố Lạng Sơn thực hiện rà soát các  oại quy hoạch đô thị theo quy 

định, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét chủ trương  ập các quy hoạch chung 

đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo hướng hoàn thành phê duyệt 

đồng bộ và phủ kín 100% các đô thị trong thời gian từ nay đến hết năm 2021.  

Thời gian hoàn thành việc rà soát, đề xuất: Trong qu  II năm 2020. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và 

UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn tổ chức  ập, thực hiện kế hoạch đầu tư 

trung hạn và hàng năm, đ m b o đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ 

tầng xã hội với phát triển nhà ở, công trình thương mại dịch vụ và các công trình 

đô thị khác, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.  

Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm. 

c) Kiểm soát chặt chẽ việc  ập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và điều 

chỉnh quy hoạch 

Yêu cầu Sở Xây dựng, Ban Qu n    Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, 

UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm công tác quy hoạch, nâng cao 
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chất  ượng  ập các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và thực hiện 

qu n    đầu tư xây dựng trên địa bàn theo đúng quy định pháp  uật. 

 Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm. 

d) Rà soát đánh giá và xử    các quy hoạch bị điều chỉnh sai quy định 

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các 

huyện, thành phố thực hiện rà soát, phân  oại, đánh giá các quy hoạch bị điều 

chỉnh sai quy định (nếu có), đề xuất các gi i pháp khắc phục và tham mưu UBND 

tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định. 

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 3/2020. 

đ) Thực hiện quy hoạch không gian ngầm, không gian trên cao 

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các 

huyện, thành phố tổ chức rà soát,  ồng ghép các nội dung quy hoạch không 

gian xây dựng ngầm, không gian trên cao trong các đồ án quy hoạch đô thị 

theo quy định của pháp  uật về quy hoạch đô thị. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm. 

e) Xây dựng cổng thông tin quy hoạch xây dựng quốc gia 

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các 

huyện, thành phố xây dựng trang thông tin quy hoạch của địa phương và cập 

nhật, đăng t i  ên cổng thông tin quy hoạch xây dựng quốc gia. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm. 

2. Công tác phát triển đô thị   

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các 

huyện, thành phố khẩn trương triển khai  ập Chương trình phát triển đô thị tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2020 – 2035, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. 

Thời gian hoàn thành: Trong năm 2020. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và 

UBND các huyện, thành phố  ập, thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng 

năm ph i phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị, đ m b o xây dựng 

đồng bộ nhà ở, các công trình khác với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. 

báo cáo UBND tỉnh theo quy định.  

 Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm. 

3. Về thị trường bất động sản và nhà ở 

a) Kiểm soát chặt chẽ thị trường bất động s n 

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các 

huyện, thành phố thực hiện các nội dung sau: 

 - Quán triệt và tổ chức triển khai kịp thời các quy định của pháp  uật có 

 iên quan đến thị trường bất động s n; kịp thời nắm bắt tình hình diễn biến thị 

trường để kịp thời thực hiện các gi i pháp bình ổn. 

 - Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Chỉ thị số 

11/CT-TTg ngày 23/4/2019 về một số gi i pháp thúc đẩy thị trường bất động s n 
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phát triển ổn định,  ành mạnh. 

Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo. 

b) Thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp và công 

nhân khu công nghiệp 

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các 

huyện, thành phố xây dựng, điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển nhà ở 

xã hội b o đ m hợp   , đúng quy định. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ chì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu bố 

trí nguồn  ực hợp    để đầu tư các cơ sở hạ tầng thiết yếu; xây dựng và ban hành 

cơ chế, gi i pháp cụ thể để hỗ trợ, khuyến khích phát triển nhà ở xã hội theo 

đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 

25/01/2017 về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội. 

 Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo. 

 c) Nâng cao hiệu qu  qu n   , sử dụng và thúc đẩy việc c i tạo, xây dựng 

 ại nhà chung cư 

 Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các 

huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn b n, hướng dẫn cụ 

thể về việc qu n   , sử dụng, khung giá dịch vụ qu n    vận hành nhà chung 

cư... theo đúng Chỉ thị số 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 

cường hiệu  ực qu n    nhà nước đối với công tác qu n   , vận hành sử dụng nhà 

chung cư; rà soát, đánh giá, kiểm định,  ập và phê duyệt kế hoạch c i tạo, xây 

dựng  ại nhà chung cư cũ theo quy định của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP 

ngày 20/10/2015 của Chính phủ về c i tạo, xây dựng  ại nhà chung cư. 

 Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo. 

 d) Thúc đẩy xây dựng hệ thống thông tin, dữ  iệu về thị trường bất động 

s n và nhà ở 

 Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các 

huyện, thành phố thực hiện xây dựng và duy trì hệ thống thông tin về nhà ở và 

thị trường bất động s n đ m b o kết nối với Bộ Xây dựng theo quy định của 

Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, 

qu n    và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động s n. 

 Sở Tài chính tham mưu cân đối bố trí vốn để Sở Xây dựng thực hiện việc 

duy trì hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động s n theo quy định.  

 Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo. 

 đ) Gi i pháp về phát triển một số  oại hình bất động s n (officete , 

condotel..) 

 Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với với các sở, ngành, UBND các huyện, 

thành phố kiểm soát chặt chẽ quá trình đầu tư xây dựng, kinh doanh, qu n    

vận hành và khai thác đối với các dự án có  oại hình căn hộ du  ịch (condote ), 

biệt thự du  ịch (resort vi  a), văn phòng kết hợp  ưu trú ngắn hạn (officetel). 

 Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo. 
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4. Công tác quản lý hoạt động xây dựng  

a) Gi i pháp tăng cường qu n   , kiểm soát các hoạt động xây dựng và 

ngăn chặn, phòng ngừa các vi phạm trong xây dựng 

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các 

huyện, thành phố Lạng Sơn tăng cường kiểm soát chặt chẽ về chất  ượng hồ sơ 

dự án đầu tư, thiết kế xây dựng, chất  ượng thi công xây dựng đ m b o tuân 

thủ quy hoạch, an toàn, tiết kiệm chi phí; thực hiện ngay các gi i pháp thực 

hiện  ồng ghép, đồng thời các thủ tục hành chính về xây dựng, phòng chống 

cháy nổ, môi trường, nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng,... 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm. 

b) Tăng cường kiểm soát, qu n    và ngăn chặn kịp thời, hiệu qu  đối với 

các vi phạm trong qu n    trật tự xây dựng 

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các 

huyện, thành phố thực hiện nghiêm công tác qu n    trật tự xây dựng đô thị, 

tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về trật tự 

xây dựng của các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng, đ m b o 

nguyên tắc tất c  các công trình xây dựng ph i được cơ quan có trách nhiệm ở 

địa phương kiểm tra, giám sát theo quy định ngay từ khi khởi công đến khi 

hoàn thành; các vi phạm về trật tự xây dựng ph i được xử    nghiêm minh, kịp 

thời và triệt để. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm. 

c) Công tác thanh tra, kiểm tra 

Giao Thanh tra tỉnh tập trung thực hiện có hiệu qu  công tác thanh tra, 

kiểm tra về  ĩnh vực xây dựng; xây dựng kế hoạch thanh tra, hướng dẫn các sở, 

ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện kiểm tra hàng năm có trọng 

tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo,  ặp  ại; xử    nghiêm các trường hợp vi phạm 

trong  ĩnh vực hoạt động xây dựng theo đúng quy định của pháp  uật. Thực hiện 

các gi i pháp nâng cao hiệu qu  công tác thanh tra, kiểm tra về  ĩnh vực xây 

dựng; chủ động phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động thanh tra.  

Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo. 

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá 

nhân nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh, 

các phòng: KTN, KTTH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN(HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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