
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 
Số:  1840/VP-TH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày  24 tháng 5 năm 2018 

V/v xử lý các quy hoạch đang lập, 
điều chỉnh nhưng chưa thẩm định 

 

 
 

Kính gửi:  
  Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, 

Xây dựng, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, 
Thông tin và Truyền thông. 

 
 

Xem xét Báo cáo số 311/BC-SKHĐT ngày 21/5/2018 của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư về kết quả rà soát các quy hoạch đã được phê duyệt nhiệm vụ, đang được 
lập, điều chỉnh mà chưa được thẩm định, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch 
UBND tỉnh chỉ đạo như sau:   

1. Sở Công Thương, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch dừng lập các quy 
hoạch: Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Lạng Sơn giai 
đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; điều chỉnh Quy hoạch tổng thể 
phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy 
hoạch cụ thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2030; thực hiện nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng thực 
hiện đến thời điểm dừng theo quy định. 

2. Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông tạm dừng lập các quy 
hoạch: Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030; Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh 
Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; khi có hướng dẫn thi hành 
Luật Quy hoạch của Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét cụ thể về 
việc lập các quy hoạch này. 

3. Giao Sở Xây dựng: 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, đề 
xuất thực hiện lập quy hoạch chung, quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch 
quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2030 theo quy định. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 
15/6/2018.  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan làm 
rõ sự cần thiết lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lạng Sơn, nhất là về căn cứ 
pháp lý, cơ sở thực tiễn, sự trùng lắp với quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật 
Quy hoạch. Báo cáo UBND tỉnh trong tháng 6/2018. 
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Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch 
UBND tỉnh để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 
- 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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