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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét đề xuất  

lựa chọn Danh mục dự án ưu tiên đầu tư trong Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

Ngày 19/9/2022, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì 

cuộc họp chuyên đề xem xét Báo cáo số 393/BC-SKHĐT ngày 13/9/2022 của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư về đề xuất lựa chọn Danh mục dự án ưu tiên đầu tư 

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

Tham dự cuộc họp có đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng 

chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, 

cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, 

Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, 

Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại vụ, Nội 

vụ, Ban Dân tộc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an 

tỉnh, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành 

phố; đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Lạng Sơn, Công ty cổ phần Cấp thoát 

nước Lạng Sơn và đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh. 

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, ý kiến tham gia của các 

thành phần dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

Triển khai thực hiện lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050, trong đó có nội dung đề xuất Danh mục dự án ưu tiên đầu tư, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư - Cơ quan thường trực công tác lập Quy hoạch tỉnh đã phối hợp 

với đơn vị tư vấn xây dựng nguyên tắc, tiêu chí xác định danh mục dự án ưu tiên 

đầu tư và lập Danh mục dự án ưu tiên đầu tư tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030 

báo cáo UBND tỉnh xem xét trước khi trình Ban Chỉ đạo công tác lập quy hoạch 

tỉnh cho ý kiến. UBND tỉnh biểu dương Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nỗ lực, cố 

gắng trong việc phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố rà 

soát, lựa chọn, hoàn thành Danh mục dự án ưu tiên đầu tư của tỉnh. Tuy nhiên, 

qua nghe báo cáo của Sở và các ý kiến thảo luận tại cuộc họp thấy rằng cần phải 

tiếp tục rà soát, hoàn thiện Danh mục dự án ưu tiên đầu tư với các nội dung cụ thể 

như sau: 

1. Về Danh mục dự án ưu tiên đầu tư: thống nhất không đưa quá nhiều dự 

án vào danh mục ưu tiên, chỉ lựa chọn đưa những dự án đáp ứng các nguyên tắc, 

tiêu chí phù hợp với các định hướng phát triển lớn của cả nước, của vùng, của 

tỉnh, quy mô lớn, có tác động lan tỏa, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đồng 

thời bảo đảm tính khả thi, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và điều kiện thực 
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tế của tỉnh. Đối với danh mục dự án còn lại được thể hiện trong thuyết minh quy 

hoạch ở các phương án phát triển và các báo cáo chuyên đề để bảo đảm cơ sở, 

điều kiện để thực hiện. 

2. Đối với các dự án đầu tư đã có quyết định chủ trương đầu tư, chấp 

thuận chủ trương đầu tư được bố trí nguồn lực và triển khai trong giai đoạn của 

thời kỳ quy hoạch tỉnh vẫn được xem xét, cập nhật đưa vào Danh mục dự án ưu 

tiên đầu tư. 

3. Về kiến nghị, đề xuất bổ sung thêm các dự án vào Danh mục ưu tiên 

đầu tư của các cơ quan, đơn vị: giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp 

đơn vị tư vấn, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan 

liên quan tiếp tục rà soát, bổ sung lựa chọn danh mục dự án theo thứ tự ưu tiên, 

đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chí theo quy định. Các dự án được bổ sung phải 

đảm bảo phù hợp với các chỉ tiêu sử dụng đất được phân khai theo Quyết định số 

326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu Quy 

hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch 

sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025 và Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 

01/9/2022 của UBND tỉnh phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong Quy hoạch tỉnh 

Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất tỉnh 

Lạng Sơn 05 năm (2021-2025) cho cấp huyện. 

4. Về tên dự án: đối với các dự án đã được xác định theo quy hoạch, theo 

chủ trương chấp thuận thì nêu cụ thể tên theo các văn bản được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt; còn lại các dự án khác không nêu cụ thể tên, chỉ ghi từng 

nhóm dự án theo dạng phân bổ quỹ đất (như các dự án điện gió, cụm công 

nghiệp, du lịch,…) đảm bảo thuận tiện, khả thi trong quá trình triển khai thực 

hiện. 

5. Đối với các chỉ tiêu sử dụng đất, các dự án hạ tầng kỹ thuật khung được 

phân bổ và định hướng trong Quy hoạch chung Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng - Lạng Sơn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các quy hoạch ngành, 

lĩnh vực khác cao hơn quy hoạch tỉnh còn hiệu lực, đề nghị tiếp tục rà soát, đối 

chiếu lập danh mục dự án đầu tư để đưa vào quy hoạch tỉnh đảm bảo đồng bộ, 

thống nhất về định hướng quy hoạch. 

6. Trên cơ sở nguyên tắc, tiêu chí và các định hướng nêu trên, yêu cầu các 

sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, khẩn trương rà soát, tổng hợp 

Danh mục dự án ưu tiên đầu tư, có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm 

nhất trong ngày 22/9/2022 để tổng hợp, hoàn thiện, báo cáo UBND tỉnh xem 

xét, trình Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh cho ý kiến./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các thành phần dự họp; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng THNC; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

             Phạm Hùng Trường   
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