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THÔNG BÁO 
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh về xem xét chủ trương lập quy hoạch chi tiết các Khu đô thị 
mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 

 

Ngày 07/3/2019, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng Chủ tịch UBND tỉnh chủ 
trì cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét Báo cáo số 
15/BC-SXD ngày 18/01/2019 của Sở Xây dựng về việc xem xét chủ trương lập 
quy hoạch chi tiết các Khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500. 
Tham dự họp có đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các 
Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Văn hóa - Thể 
thao và Du lịch, UBND thành phố Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc. 

Sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo, ý kiến tham gia của các đồng chí Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh và các thành phần tham dự cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh 
kết luận như sau: 

Nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 
2025, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 
05/8/2010; phù hợp với định hướng quy hoạch là Khu đô thị sinh thái Yên Trạch. 
Tạo cơ sở pháp lý, môi trường thuận lợi thu hút đầu tư phát triển hạ tầng đô thị 
trên địa bàn thành phố, UBND tỉnh đồng ý với Báo cáo của Sở Xây dựng, cụ thể 
như sau: 

1. Đồng ý về chủ trương lập quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới tại xã Yên 
Trạch, huyện Cao Lộc theo đề xuất của Công ty cổ phần Toàn Cầu TMS. Nguồn 
kinh phí lập quy hoạch do Công ty tự bảo đảm. 

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Lạng Sơn, 
UBND huyện Cao Lộc, các cơ quan có liên quan hướng dẫn Công ty cổ phần 
Toàn Cầu TMS thực hiện các thủ tục lập quy hoạch theo quy định.  

3. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các 
huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình 
thực hiện các dự án đô thị trên địa bàn tỉnh (Số dự án đô thị đã thực hiện hoàn 
thành, đang triển khai xây dựng, đang lựa chọn nhà đầu tư, đã đồng ý cho lập 
quy hoạch,…) và dự báo nhu cầu phát triển đô thị trong thời gian tới. Rà soát 
xem xét tránh sự trùng lắp khu đất đề xuất thực hiện dự án, lập quy hoạch với 
các dự án khác đã được quyết định chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận cho khảo 
sát, lập quy hoạch chi tiết và tham mưu xây dựng kế hoạch của UBND tỉnh để tổ 
chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng 
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Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản 
lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt, hoàn thành, báo cáo UBND 
tỉnh trong tháng 3/2019. 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: XD, KH&ĐT, TC, CT, NN&PTNT,  
 GTVT, TN&MT, VHTTDL; 

- UBND thành phố Lạng Sơn, Cao Lộc; 
- Công ty CP Toàn Cầu TMS; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
 các phòng: TH, KTTH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN.HVT 
 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội  
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