
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 
          Số:          /VP-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2020 
V/v đồng ý chủ trương điều 

chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 

xây dựng Cửa khẩu Chi Ma, tỷ lệ 

1/500   

 

 

                         Kính gửi:   Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn. 

 

Xem xét Báo cáo số 191/BC-BQLKKTCK ngày 31/7/2020 của Ban Quản 

lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn về rà soát, đánh giá các nội 

dung cần điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết cửa khẩu Chi Ma và Công văn số 

553/BQLKKTCK-HT ngày 20/8/2020 về việc bổ sung nội dung thực hiện điều 

chỉnh cục bộ tỷ lệ 1/500 quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu Chi Ma, đồng chí 

Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Cửa 

khẩu Chi Ma, tỷ lệ 1/500 đối với tuyến giao thông số 9 (trục đường vận chuyển 

hàng hóa Chi Ma, Việt Nam - Ái Điểm, Trung Quốc) và các lô đất QS.3, CQ.7, 

CC.11 với tổng diện tích điều chỉnh khoảng 3,41ha theo đề xuất của Ban Quản 

lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tại Báo cáo trên. 

2. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, 

phối hợp với Sở Xây dựng, các cơ quan liên quan lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ 

quy hoạch, báo cáo UBND tỉnh đề nghị Bộ Xây dựng và các bộ, ngành có liên 

quan xem xét cho ý kiến trước khi thực hiện các bước tiếp theo; thời gian hoàn 

thành trước ngày 10/9/2020. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu 

KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn và các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, TN&MT, GTVT, CT; 

- Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; 

- UBND huyện Lộc Bình; 

- PCVP UBND tỉnh, 

các phòng: THNC, KT, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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