
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 6 năm 2021 
V/v đồng ý điều chỉnh danh mục  

lập quy hoạch chi tiết sang lập quy 

hoạch phân khu Khu đô thị - dịch 

vụ - thể dục thể thao Mai Pha - 

Tân Liên - Gia Cát  

 

Kính gửi:  

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

- UBND các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình. 
 

Xem xét Báo cáo số 136/BC-SXD ngày 22/5/2021 của Sở Xây dựng về lập 

quy hoạch chi tiết dọc hai bên trục tuyến quốc lộ 4B, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500, 

đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương nghiên cứu, lập quy hoạch phân khu Khu đô thị - 

dịch vụ - thể dục thể thao Mai Pha - Tân Liên - Gia Cát, tỷ lệ 1/2.000 thay cho 

việc lập quy hoạch chi tiết dọc hai bên trục tuyến Quốc lộ 4B, tỉnh Lạng Sơn, tỷ 

lệ 1/500 theo đúng quy định Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng. 

Giao Sở Xây dựng khẩn trương tổ chức quy hoạch trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt; đồng thời tiếp tục kêu gọi, thu hút các nguồn kinh phí xã hội hóa để hỗ 

trợ công tác lập quy hoạch theo quy định. 

Sở Xây dựng chủ động hướng dẫn UBND huyện Cao Lộc, Lộc Bình cập 

nhật các dự án khu tái định cư (thuộc trường hợp phải lập quy hoạch) vào các quy 

hoạch có liên quan và tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu tái định cư theo quy 

định. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan  

tổng hợp danh mục dự án quy hoạch theo thứ tự ưu tiên, tham mưu UBND tỉnh bố 

trí kinh phí để thực hiện; đồng thời trình UBND tỉnh điều chỉnh lại danh mục lập 

quy hoạch chi tiết dọc hai bên trục tuyến Quốc lộ 4B, tỉnh Lạng Sơn thành lập 

quy hoạch phân khu Khu đô thị - dịch vụ - thể dục thể thao Mai Pha - Tân Liên - 

Gia Cát, tỷ lệ 1/2.000 để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo; thời gian hoàn 

thành trong tháng 6/2021. 

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

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, TNMT, GTVT, NNPTNT; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- PCVP UBND tỉnh, 

   Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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