
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /VP-KT 

V/v tổ chức lập Quy hoạch chi tiết 

xây dựng Khu liên hợp thể thao 

tỉnh và Quy hoạch chi tiết khu dân 

cư và tái định cư dọc tuyến tránh 

ĐT.226 đoạn qua thị trấn Bình Gia 

Lạng Sơn, ngày        tháng 3 năm 2023 

 

           Kính gửi:   

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

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- UBND thành phố Lạng Sơn. 

 

Xét Báo cáo số 462/BC-BQLDA ngày 13/3/2023 của Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng tỉnh về việc làm rõ mục tiêu lập Quy hoạch chi tiết xây dựng 

Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn tỷ lệ 1/500 và Quy hoạch chi tiết 1/500 khu 

dân cư và tái định cư dọc tuyến tránh ĐT.226 đoạn qua thị trấn Bình Gia, đồng 

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

1. Đồng ý giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tiếp tục tổ chức lập 

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn tỷ lệ 1/500 theo 

quy định của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Luật Xây dựng năm 2014, Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và các quy định pháp luật có 

liên quan. 

2. Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện giải ngân thanh toán kinh phí lập Quy 

hoạch chi tiết xây dựng Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn theo quy định tại 

Thông tư số 24/2008/TT-BTC ngày 01/3/2008 của Bộ Tài chính và văn bản 

hướng dẫn có liên quan; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các vấn đề 

vượt thẩm quyền. 

3. Giao UBND thành phố Lạng Sơn tiếp tục tổ chức thực hiện thẩm định, 

phê duyệt nhiệm vụ, dự toán, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu liên hợp thể 

thao tỉnh Lạng Sơn tỷ lệ 1/500 theo quy định tại khoản 3 Điều 32, khoản 3 Điều 

34, Luật Xây dựng năm 2014 (được sửa đổi tại điểm b, khoản 7, Điều 1 Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng); khoản 1 Điều 10 Thông tư số 

20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng và văn bản quy phạm pháp 

luật có liên quan. 

Thực hiện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Quy hoạch chi tiết 

xây dựng Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn tỷ lệ 1/500 theo quy định tại 

khoản a Mục 1 Điều 101 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn 

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

 Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, XD; 

- UBND huyện Bình Gia; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng: TH, NC, 

  Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, KT(HVTr).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Quang Khánh 
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