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KẾ HOẠCH 

Tổ chức lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn  

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

Thực hiện Quyết định số 748/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050; để bảo đảm việc triển khai lập quy hoạch được kịp thời, 

có hiệu lực, hiệu quả và khả thi cao, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch 

triển khai tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch tỉnh), cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1.  Mục đích 

Nhằm cụ thể hóa các bước triển khai thực hiện công tác lập Quy hoạch 

tỉnh để cơ quan được giao nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu 

tư), các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan 

tham gia xây dựng các nội dung đề xuất tích hợp vào quy hoạch tỉnh đảm bảo 

kịp thời, có hiệu lực, hiệu quả và tính khả thi cao; thống nhất công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo của UBND tỉnh trong công tác lập Quy hoạch tỉnh. 

Xác định rõ nội dung trọng tâm, phân công trách nhiệm, nhiệm vụ, thời 

gian thực hiện cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và 

các đơn vị có liên quan chủ động triển khai thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ đề 

ra theo lĩnh vực quản lý, nhằm thống nhất từ nhận thức đến hành động trong quá 

trình triển khai thực hiện lập quy hoạch. 

2. Yêu cầu 

- Việc triển khai thực hiện công tác lập Quy hoạch tỉnh phải đảm bảo tính 

thống nhất, chất lượng, đáp ứng các quy định về thời gian, trình tự, thủ tục lập, 

thẩm định và trình phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch; đặt dưới sự 

lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Chỉ đạo công tác lập Quy hoạch tỉnh; sự 

phối hợp, liên kết giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các 

đơn vị liên quan. 

- Các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp phải đồng bộ, khả thi, xác định rõ lộ 

trình, tiến độ thực hiện, trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với 

tình hình thực tế của tỉnh và từng huyện, thành phố, đơn vị để tổ chức, thực hiện 

đạt kết quả các nội dung Kế hoạch. 

- Các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố xác định nhiệm vụ lập Quy 

hoạch tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, cần phải tập trung chỉ 
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đạo thực hiện, bố trí sắp xếp con người có năng lưc̣ tốt, trách nhiêṃ cao để tham 

gia tích cực, chủ động trong việc lập Quy hoạch tỉnh. 

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH 

1. Nhiệm vụ chung 

- Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh (Ban Chỉ đạo) chỉ đạo việc lập Quy 

hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch và pháp luật có liên quan; Sở Kế 

hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực giúp Ban Chỉ đạo điều phối chung các 

hoạt động liên quan đến nhiệm vụ tổ chức lập Quy hoạch tỉnh và là chủ đầu tư 

thực hiện Dự án lập Quy hoạch tỉnh và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược 

(ĐMC) của Quy hoạch tỉnh. 

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có nhiệm vụ phối hợp 

chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị tư vấn tổ chức nghiên cứu, xây dựng 

các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ; nghiên cứu, xây dựng các nội dung đề 

xuất được phân công; tham gia, đóng góp ý kiến đối với các nội dung của bản 

quy hoạch; cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu, tài liệu có liên quan phục vụ 

việc tổ chức xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh thuộc phạm vi phụ trách; 

đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện về chuyên môn đối với các nội dung liên 

quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình.  

- Đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh, đơn vị tư vấn lập Báo cáo đánh giá 

môi trường chiến lược (ĐMC) chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo, cơ 

quan lập quy hoạch; chịu trách nhiệm về số lượng, thời gian thực hiện và chất 

lượng sản phẩm quy hoạch, các nội dung đề xuất tích hợp vào quy hoạch; phối 

hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong quá trình triển 

khai các bước lập quy hoạch. 

- Các tổ chức chính trị xã hội và doanh nghiệp, người dân, các chuyên gia, 

các nhà khoa học... là các đối tượng được tham vấn trong quá trình lập Quy 

hoạch tỉnh. 

2. Nhiệm vụ cụ thể 

(1) Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính trong quá trình lập quy 

hoạch; tổ chức, điều phối, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc 

lập Quy hoạch tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, đơn vị tư vấn đấu thầu tổ 

chức thực hiện các bước lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh, lập Báo cáo 

đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) theo đúng quy định; đồng thời triển khai 

thực hiện ngay công tác lập quy hoạch sau khi lựa chọn đơn vị tư vấn, đảm bảo 

đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng, thời gian theo kế hoạch. 

- Là đầu mối phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan, cung cấp 

thông tin, tài liệu cho đơn vị tư vấn để lập Quy hoạch tỉnh. 
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- Chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh 

trong quá trình triển khai nhiệm vụ. 

- Tổng hợp các nội dung còn có ý kiến khác nhau liên quan đến các 

ngành, huyện, thành phố trong quá trình lập quy hoạch, báo cáo Ban Chỉ đạo, 

Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

- Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; hoàn 

thiện Quy hoạch tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh. 

- Trình hồ sơ Quy hoạch tỉnh để Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh xem xét, báo 

cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Hội đồng thẩm định Trung ương, Thủ tướng Chính phủ theo quy định. 

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị tư vấn xây dựng các 

nhiệm vụ trong báo cáo thuyết minh quy hoạch thuộc lĩnh vực quản lý của 

ngành như: đánh giá về tăng trưởng kinh tế, thu hút vốn đầu tư, phát triển doanh 

nghiệp,… 

(2) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chịu trách nhiệm tổ chức 

đánh giá thực trạng, đề xuất mục tiêu, định hướng về lĩnh vực nông, lâm nghiệp, 

thủy sản, thủy lợi, nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh và đề xuất 02 nội dung tích 

hợp trong Quy hoạch tỉnh là:  

- Phương án phát triển mạng lưới thủy lợi, cấp nước trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;  

- Phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

(3) Sở Công Thương: Chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá thực trạng, đề xuất 

mục tiêu, định hướng về lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp,  thương mại, 

xuất nhập khẩu và đề xuất 02 nội dung tích hợp trong Quy hoạch tỉnh là:  

- Phương án phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;  

- Phương án phát triển mạng lưới cấp điện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

(4) Sở Tài nguyên và Môi trường: Chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá thực 

trạng, đề xuất mục tiêu, định hướng về nội dung liên quan đến quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất, quản lý khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường, ứng phó 

với biến đổi khí hậu và đề xuất 03 nội dung tích hợp trong Quy hoạch tỉnh là:  

-  Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo 

loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

- Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

- Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.  
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(5) Sở Giao thông vận tải: Chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá thực trạng, 

đề xuất mục tiêu, định hướng về lĩnh vực giao thông, xây dựng, hoạt động vận 

tải trên địa bàn toàn tỉnh và chủ trì xây dựng nội dung đề xuất "Phương án phát 

triển mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050".  

(6) Sở Xây dựng: Chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung liên quan đến phát 

triển đô thị, nông thôn, cấp thoát nước trên địa bàn; nghĩa trang; khai thác khoáng 

sản làm vật liệu xây dựng thông thường; chủ trì xây dựng nội dung đề xuất 

"Phương án phát triển đô thị tỉnh lỵ, thành phố, thị trấn và phân bố hệ thống điểm 

dân cư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050". 

(7) Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn: Phối hợp 

với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức đánh 

giá thực trạng, đề xuất mục tiêu, định hướng về phát triển Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

(8) Sở Tài chính, Cục Thuế: Chịu trách nhiệm về nội dung đánh giá thực 

trạng, đề xuất mục tiêu, định hướng về công tác quản lý ngân sách nhà nước 

được nêu trong Quy hoạch tỉnh 

(9) Sở Giáo dục và Đào tạo: Chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá thực 

trạng, đề xuất mục tiêu, định hướng về lĩnh vực giáo dục, đào tạo trên địa bàn 

toàn tỉnh. 

(10) Sở Y tế: Chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá thực trạng, đề xuất mục 

tiêu, định hướng về lĩnh vực y tế trên địa bàn toàn tỉnh. 

(11) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chịu trách nhiệm tổ chức 

đánh giá thực trạng, đề xuất mục tiêu, định hướng về lĩnh vực lao động, việc 

làm, giáo dục nghề nghiệp, người có công, giảm nghèo, bảo trợ xã hội, chăm sóc 

trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội. 

(12) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá 

thực trạng, đề xuất mục tiêu, định hướng về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch 

trên địa bàn toàn tỉnh. 

(13) Sở Thông tin và truyền thông: Chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá 

thực trạng, đề xuất mục tiêu, định hướng về lĩnh vực thông tin và truyền thông 

trên địa bàn toàn tỉnh. 

(14) Sở Khoa học và Công nghệ: Chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá thực 

trạng, đề xuất mục tiêu, định hướng về lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa 

bàn toàn tỉnh. 

(15) Ban Dân tộc: Chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá thực trạng, đề xuất 

mục tiêu, định hướng về nội dung liên quan đến phát triển vùng cao, miền núi, 

đồng bào dân tộc thiểu số. 

(16) Sở Nội vụ: Chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá thực trạng, đề xuất 

mục tiêu, định hướng về nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính, 

xây dựng chính quyền, quy hoạch, sắp xếp đơn vị hành chính. 
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(17) Sở Ngoại vụ: Chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá thực trạng, đề xuất 

mục tiêu, định hướng về nội dung liên quan đến công tác đối ngoại, hội nhập 

quốc tế.  

(18) Sở Tư pháp: Chịu trách nhiệm về nội dung liên quan đến công tác 

đánh giá việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách. 

(19) Bộ chỉ huy quân sự tỉnh: Chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá thực 

trạng, đề xuất mục tiêu, định hướng về nội dung liên quan đến công tác đảm bảo 

quốc phòng; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng; công tác quản 

lý, sử dụng, quy hoạch đất quốc phòng. Các nội dung đề xuất mục tiêu, định 

hướng quy hoạch phải lấy ý kiến thống nhất với Bộ Quốc phòng trước khi đề 

xuất vào Quy hoạch tỉnh. 

 (20) Công an tỉnh: Chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá thực trạng, đề xuất 

mục tiêu, định hướng về nội dung liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật 

tự; công tác quản lý, sử dụng, quy hoạch đất an ninh. Các nội dung đề xuất mục 

tiêu, định hướng quy hoạch phải lấy ý kiến thống nhất với Bộ Công an trước khi 

đề xuất vào Quy hoạch tỉnh. 

(21) Ngân hàng Nhà nước chi nhành tỉnh Lạng Sơn: Chịu trách nhiệm 

toàn diện về các nội dung liên quan đến phát triển hệ thống ngân hàng.  

(22) Cục Thống kê: Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin, số liệu 

để phục vụ công tác xây dựng Quy hoạch tỉnh.  

(23) UBND các huyện, thành phố: Chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá 

thực trạng, đề xuất mục tiêu, định hướng về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, 

quốc phòng, đối ngoại trên địa bàn quản lý.  

Chủ trì xây dựng và chịu trách nhiệm về nội dung đề xuất tích hợp vào  

quy hoạch tỉnh: Phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện (thành phố) thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

(Nội dung chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo Kế hoạch này). 

3. Về tiến độ thực hiện 

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Quy hoạch tỉnh trong tháng 

8/2020; thương thảo, ký kết hợp đồng lập quy hoạch và các nội dung đề xuất 

tích hợp trong tháng 9/2020; 

- Tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập thông tin phục vụ xây dựng Quy 

hoạch tỉnh và xây dựng các nội dung đề xuất tích hợp từ tháng 10-12/2020; 

- Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp với tư vấn hoàn 

thiện phương án quy hoạch ngành, huyện, thành phố gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư 

để tổng hợp trước ngày 30/4/2021;  

- Hoàn thành dự thảo Quy hoạch tỉnh lần 1 và báo cáo UBND tỉnh trong 

tháng 8/2021; báo cáo UBND tỉnh dự thảo lần 2 và báo cáo Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy trong tháng 10/2021;  
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- Tổ chức lấy ý kiến các Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh trong vùng và 

lân cận dự thảo Quy hoạch tỉnh lần 3 theo quy định Điều 32 Nghị định số 

37/2019/NĐ-CP trong tháng 11/2021; 

- Hoàn thiện Hồ sơ trình Hội đồng thẩm định Trung ương vào tháng 01/2022;  

 - Trình HĐND tỉnh thông qua trước tháng 3/2022; 

- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và công bố quy hoạch trước tháng 6/2022.  

(Chi tiết tại Biểu 1,2 kèm theo Kế hoạch này). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở những nhiệm vụ và nội dung chủ yếu của Kế hoạch tổ chức 

triển khai lập Quy hoạch tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND 

các huyện, thành phố xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và khẩn 

trương chỉ đạo tổ chức triển khai, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị 

mình theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; xây dựng kế hoạch, tiến độ 

hoàn thành các nhiệm vụ và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, tổng 

hợp. Định kỳ hàng tháng (trước ngày 25 hàng tháng) báo cáo tiến độ thực hiện 

gửi Ban Chỉ đạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; 

trường hợp báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn và các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện thành phố được phân công thực hiện nội dung đề xuất tích hợp 

vào quy hoạch, xây dựng đề cương chi tiết đề xuất tích hợp được phân công, đảm 

bảo phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành, lĩnh vực quản lý, quy hoạch phát 

triển quốc gia, của vùng, ngành, lĩnh vực của cả nước; đáp ứng về chất lượng, tiến 

độ theo quy định; báo cáo Ban Chỉ đạo trước ngày 30 tháng 10/2020. 

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, 

UBND các huyện, thành phố định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ lập Quy hoạch 

tỉnh với Ban Chỉ đạo. Chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, trường 

hợp cần thiết báo cáo Ban Chỉ đạo để kịp thời giải quyết. 

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn vướng 

mắc vượt thẩm quyền giải quyết, hoặc cần thiết phải sửa đổi, bổ sung cho phù 

hợp, các cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban 

Chỉ đạo để xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ lập quy hoạch tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành;  

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, Trung tâm TT-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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Biểu 1: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH TỈNH 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày     /8/2020 của UBND tỉnh) 
 

Thời gian Nội dung nhiệm vụ Cơ quan chủ trì 
Cơ quan phối 

hợp 

1 Công tác lựa chọn nhà thầu 

Tháng 8-

9/2020 

- Lập Hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu tư vấn 

lập Quy hoạch tỉnh. 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, đơn vị 

tư vấn đấu thầu Sở Xây dựng, Tài 

chính, Tài nguyên 

và Môi trường 

 - Thẩm định hồ sơ mời thầu. 

Ban Chỉ đạo 

Quy hoạch tỉnh, 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

- Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu, đánh giá 

hồ sơ dự thầu. 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Đơn vị 

tư vấn đấu thầu 

Các Sở, ngành có 

liên quan 

- Đàm phán thương thảo hợp đồng. 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Ban Chỉ đạo Quy 

hoạch tỉnh và các 

đơn vị liên quan 

- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn 

lập Quy hoạch tỉnh. 

Hội đồng Quy 

hoạch tỉnh, Sở 

Kế hoạch và 

Đầu tư 

Đơn vị tư vấn đấu 

thầu 

- Ký hợp đồng tư vấn lập Quy hoạch tỉnh. 

Chủ đầu tư (Sở 

Kế hoạch và 

Đầu tư) 

Ban Chỉ đạo quy 

hoạch tỉnh 

2 Triển khai lập Quy hoạch tỉnh 

Tháng 10- 

12/2020 

Tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập thông tin: 

- Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu 

phục vụ lập Quy hoạch tỉnh (trong quá trình 

nghiên cứu lập Quy hoạch có thể tổ chức điều 

tra, khảo sát, thu thập thông tin bổ sung); 

- Tổ chức làm việc với các cơ quan liên quan 

của tỉnh về các thông tin, tài liệu liên quan; 

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về kinh tế - 

xã hội của tỉnh. 

Đơn vị tư vấn 

Ban Chỉ đạo Quy 

hoạch tỉnh và các 

Sở, ban, ngành, 

địa phương liên 

quan 

Trước 

tháng 

30/10/2020 

Hoàn thành đề cương chi tiết nội dung xề xuất 

tích hợp vào Quy hoạch tỉnh được phân công 

tại Kế hoạch này.  

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Đơn vị 

tư vấn 

Các sở, ban, 

ngành, UBND các 

huyện thành phố 

Tháng 01- 

5/2021 

Xây dựng nội dung tích hợp vào Quy hoạch 

tỉnh: 

- Căn cứ nhiệm vụ, đề cương nhiệm vụ Quy 

hoạch tỉnh được phê duyệt, xây dựng yêu cầu 

Đơn vị tư vấn, 

Ban Chỉ đạo 

Quy hoạch tỉnh 

Các sở, ban, 

ngành, địa phương 

có liên quan 
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Thời gian Nội dung nhiệm vụ Cơ quan chủ trì 
Cơ quan phối 

hợp 

về nội dung đề xuất tích hợp vào Quy hoạch 

tỉnh, bao gồm hệ thống sơ đồ, bản đồ theo quy 

định. 

Tháng 01- 

5/2021 

- Triển khai nghiên cứu, xây dựng các nội dung 

đề xuất để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh.  

- Tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến đối với các 

nội dung đề xuất tích hợp. 

Các Sở, ban, 

ngành được 

giao nhiệm vụ, 

UBND các 

huyện, thành 

phố 

Tư vấn xây dựng 

các nội dung quy 

hoạch đề xuất 

Tháng  

7/2021 

- Tổ chức thông qua Ban Chỉ đạo nội dung đề 

xuất tích hợp vào Quy hoạch tỉnh; 

- Tổ chức Hội nghị, Hội thảo xin ý kiến. 

Ban Chỉ đạo 

quy hoạch tỉnh; 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Đơn vị tư vấn 

Tháng 

8/2021 

Hoàn thành Dự thảo Quy hoạch tỉnh (dự thảo 

lần 1) và báo cáo UBND tỉnh 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư; Đơn vị 

tư vấn 

Ban Chỉ đạo Quy 

hoạch tỉnh; các sở, 

ban, ngành, địa 

phương có  

liên quan 

Tháng 

9/2021 

- Tổ chức thông qua Ban Chỉ đạo nội dung đề 

xuất tích hợp vào Quy hoạch tỉnh; 

- Tổ chức Hội nghị, Hội thảo xin ý kiến. 

Ban Chỉ đạo 

Quy hoạch 

tỉnh; Sở Kế 

hoạch và Đầu 

tư 

Đơn vị tư vấn 

Tháng 

10/2021 

Hoàn thành Dự thảo Quy hoạch tỉnh (dự thảo 

lần 2) báo cáo UBND tỉnh lần 2, Báo cáo Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy  

 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Đơn vị 

tư vấn 

Ban Chỉ đạo Quy 

hoạch tỉnh; các sở, 

ban, ngành, địa 

phương có liên 

quan, các chuyên 

gia, nhà khoa học 

Tháng 

11/2021 

Lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh (đối với dự thảo lần 

3): 

- Tổ chức lấy ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công 

an về nội dung báo cáo Quy hoạch tỉnh theo 

quy định tại khoản 2, Điều 32, Nghị định số 

37/2019/NĐ-CP); 

- Tổ chức lấy ý kiến các Bộ, cơ quan ngang bộ 

có liên quan, UBND các tỉnh trong vùng, tỉnh 

liền kề; UBMTTQ tỉnh, cộng đồng dân cư, cơ 

quan, tổ chức, cá nhận có liên quan đến quy 

hoạch; đăng tải trên cổng thông tin điện tử (30 

ngày). 

- Căn cứ nội dung dự thảo Báo cáo Quy hoạch 

tổng thể quốc gia và các ý kiến góp ý, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư và đơn vị tư vấn tổ chức 

nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Đơn vị 

tư vấn 

Ban Chỉ đạo Quy 

hoạch tỉnh; các sở, 

ban, ngành, địa 

phương có liên 

quan 
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Thời gian Nội dung nhiệm vụ Cơ quan chủ trì 
Cơ quan phối 

hợp 

Báo cáo Quy hoạch tỉnh; 

    

Tháng 

12/2021 

Hoàn thiện Hồ sơ trình thẩm định Quy hoạch 

tỉnh. 

Đơn vị tư vấn, 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Ban Chỉ đạo Quy 

hoạch tỉnh; các sở, 

ban, ngành, địa 

phương có 

liên quan 

3 Trình thẩm định, phê duyệt và công bố Quy hoạch tỉnh 

Tháng 

01/2022 

Trình thẩm định Quy hoạch tỉnh: 

- Trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức 

thẩm định báo cáo Quy hoạch tỉnh (Hồ sơ trình 

được quy định tại Khoản 1, Điều 31 của Luật 

Quy hoạch). 

UBND tỉnh 

Đơn vị tư vấn, Sở 

Kế hoạch và Đầu 

tư, Ban Chỉ đạo 

Quy hoạch tỉnh 

Tháng 

2/2022 

Tổ chức thẩm định Quy hoạch tỉnh: 

- Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch 

tỉnh (theo Khoản 2, Điều 29 và Khoản 2, Điều 

30 của Luật Quy hoạch); 

Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

Các tổ chức, cá 

nhân liên quan 

- Tổ chức Hội nghị thẩm định báo cáo Quy 

hoạch tỉnh (Dự kiến thời gian từ khi nộp hồ sơ 

thẩm định đến khi tổ chức họp thẩm định tối 

thiểu 45 ngày). 

- Báo cáo thẩm định Quy hoạch tỉnh (trong 

vòng tối đa 15 ngày từ ngày kết thúc họp thẩm 

định). 

Hội đồng Thẩm 

định 

- UBND tỉnh, Ban 

Chỉ đạo quy hoạch 

tỉnh 

- Các Bộ, ngành, 

cơ quan có liên 

quan 

Tháng 

3/2022 

Trình HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch tỉnh; 

- Hoàn thiện quy hoạch theo kết luận của Hội 

đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh; 

- Báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem 

xét, thông qua Quy hoạch tỉnh để trình Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt; 

Đơn vị tư vấn, 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Ban Chỉ đạo Quy 

hoạch tỉnh; các sở, 

ban, ngành, địa 

phương có liên 

quan 

- Trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông 

qua nội dung Quy hoạch tỉnh.  
UBND tỉnh 

Các sở, ban, 

ngành, địa phương 

có liên quan 

Tháng4- 

6/2022 

Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: 

- UBND tỉnh hoàn thiện Hồ sơ trình Thủ tướng 

Chính phủ xem xét, phê duyệt Quy hoạch tỉnh, 

đảm bảo đủ điều kiện quy định tại Điều 35 của 

Luật Quy hoạch; 

UBND tỉnh 
BCĐ quy hoạch 

tỉnh 

- Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành 

Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh  

Thủ tướng 

Chính phủ 

Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, Văn 

phòng Chính phủ, 
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Thời gian Nội dung nhiệm vụ Cơ quan chủ trì 
Cơ quan phối 

hợp 

UBND tỉnh 

Tháng 

6/2022 
 Tổ chức công bố Quy hoạch tỉnh UBND tỉnh 

Các sở, ban, 

ngành, địa phương 

có liên quan 

  

Biểu 2: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI 

TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC (ĐMC) 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày      /8/2020 của UBND tỉnh) 

 

Thời gian Nội dung nhiệm vụ Cơ quan chủ trì 
Cơ quan phối 

hợp 

1 Công tác chuẩn bị lập Báo cáo ĐMC 

Tháng 10-

11/2020 

Tổ chức đấu thầu, lựa chọn, ký kết hợp đồng 

nhà thầu tư vấn lập Báo cáo ĐMC. 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Ban Chỉ đạo Quy 

hoạch tỉnh, các 

đơn vị liên quan 

2 Triển khai lập Báo cáo ĐMC 

Tháng 

12/2020-

6/2021 

Dự thảo Báo cáo ĐMC: 

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo quy hoạch tỉnh tổ 

chức nghiên cứu xây dựng Báo cáo ĐMC. 

- Tổ chức Hội nghị, Hội thảo về nội dung Báo 

cáo ĐMC; 

- Lấy ý kiến các cơ quan liên quan và hoàn 

thiện Báo cáo ĐMC. 

Đơn vị tư vấn, 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Các sở, ban, 

ngành, địa phương 

có liên quan 

Tháng 6-

8/2021 

Báo cáo UBND tỉnh: 

- Báo cáo UBND tỉnh về dự thảo Báo cáo 

ĐMC và các nội dung liên quan; 

- Tiếp thu, giải trình và hoàn thiện Báo cáo 

ĐMC. 

Đơn vị tư vấn, 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Các sở, ban, 

ngành, địa phương 

có liên quan 

Báo cáo Thường trực tỉnh ủy: 

- Báo cáo Thường trực tỉnh ủy về dự thảo Báo 

cáo ĐMC và các nội dung liên quan; 

- Tiếp thu, giải trình và hoàn thiện Báo cáo 

Báo cáo ĐMC. 

Đơn vị tư vấn, 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Các sở, ban, 

ngành, địa phương 

có liên quan 

Tháng 

9/2021 

Hoàn thiện Hồ sơ trình thẩm định Báo cáo 

ĐMC. 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Các sở, ban, 

ngành, địa phương 

có liên quan 

3 Trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo Đánh giá môi trường chiến Iược (ĐMC) 

Tháng Trình thẩm định Báo cáo ĐMC: UBND tỉnh Sở Kế hoạch và 
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Thời gian Nội dung nhiệm vụ Cơ quan chủ trì 
Cơ quan phối 

hợp 

10/2021 - Trình Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ 

chức thẩm định Báo cáo ĐMC. 

Đầu tư, Tài 

nguyên và Môi 

trường, đơn vị tư 

vấn 

Tháng 

11/2021 

Tổ chức thẩm định Báo cáo ĐMC: 

- Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo 

ĐMC 

Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

UBND tỉnh, các 

sở ngành liên 

quan, đơn vị tư 

vấn ĐMC, đơn vị 

tư vấn Quy hoạch 

tỉnh 

- Tổ chức Hội nghị thẩm định Báo cáo ĐMC 

theo quy định. 

Hội đồng Thẩm 

định ĐMC 

- UBND tỉnh, Sở 

Tài nguyên và 

Môi trường 

- Các Bộ, ngành, 

cơ quan có liên 

quan 

Tháng 

12/2021 

- Hoàn thiện Báo cáo ĐMC theo kết luận của 

Hội đồng thẩm định. 
UBND tỉnh 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường, đơn 

vị tư vấn 

Tháng 

01/2022 

Kết quả thẩm định ĐMC: 

- UBND tỉnh trình Hội đồng thẩm định Báo 

cáo ĐMC đã chỉnh sửa; 

- Hội đồng thẩm định ban hành văn bản thông 

báo Kết quả thẩm định ĐMC. 

Hội đồng Thẩm 

định ĐMC 

- UBND tỉnh, Sở 

Kế hoạch và Đầu 

tư, Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

- Các Bộ, ngành, 

cơ quan có liên 

quan 
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