
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

Số:        /NQ-HĐND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Lạng Sơn, ngày 06 tháng 5 năm 2020 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc thông qua Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng 

thành phố Lạng Sơn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG) 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật Quy hoạch  số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; 

Căn cứ Luật  số 35/2018/QH14 ngày  20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; 

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; 

Căn cứ  Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh về 

kế hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035; 

Xét Tờ trình số 61/TTr-UBND, ngày 05/5/2020 của UBND thành phố 

Lạng Sơn về việc thông qua Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng 

thành phố Lạng Sơn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Báo cáo thẩm 

tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu 

HĐND thành phố tại tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Nhất trí thông qua Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung xây 

dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Có hồ sơ 

Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 

2030 và tầm nhìn đến năm 2050 kèm theo). 

Điều 2. Giao UBND thành phố hoàn thiện hồ sơ trình các cấp thẩm định, 

phê duyệt theo quy định. 
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Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn 

khóa XX, kỳ họp thứ mười hai (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 06 tháng 5 

năm 2020./. 

 
Nơi nhận: 

- TT HĐND tỉnh (B/c); 

- UBND tỉnh (B/c); 

-  Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Các Sở Tư pháp, Xây dựng; 

- TT Thành ủy (B/c); 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố; 

- Đại biểu HĐND tỉnh khu vực thành phố Lạng Sơn; 

- Các đại biểu HĐND thành phố; 

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

- Các Phòng Tư pháp, QLĐT Thành phố; 

- TT HĐND các phường, xã; 

- Lưu VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Đức Huân 
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