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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh ngày 20/6/2019 về xem xét Kế hoạch phát triển đô thị trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035 
 

Ngày 20/6/2019, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh đã 
chủ trì cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét Tờ trình số 
48/TTr-SXD ngày 31/5/2019 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt Kế hoạch phát 
triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035. Tham dự họp gồm có: 
Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, 
Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải và UBND các huyện, thành phố. 

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

Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng đã thực hiện nghiêm túc ý kiến 
chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 179/VP-KTN ngày 11/01/2019 và 
Thông báo số 48/TB-UBND ngày 30/01/2019, tuy nhiên thời gian hoàn thành 
còn chậm so với yêu cầu. Mục đích của việc lập Kế hoạch phát triển đô thị là 
nhằm xây dựng, phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh theo đúng định 
hướng, lộ trình, đảm bảo đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tiết kiệm tài nguyên, 
sử dụng hiệu quả nguồn lực. Xây dựng hệ thống đô thị trên nguyên tắc tạo động 
lực phát triển kinh tế - xã hội, giữ được cảnh quan môi trường, bảo tồn tối đa 
cảnh quan thiên nhiên để phát triển du lịch sinh thái, xây dựng đô thị xanh, nâng 
cao chất lượng cuộc sống của cư dân đô thị, đồng thời tránh tình trạng như thời 
gian qua có nhiều Nhà đầu tư có năng lực quan tâm, đề xuất lập quy hoạch chi 
tiết (dự án đầu tư) nhưng lại chồng chéo về vị trí và phạm vi ranh giới, trùng lấn 
một phần hoặc toàn bộ diện tích, gây khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước, 
mất nhiều thời gian và cơ hội của nhà đầu tư. Kế hoạch phát triển đô thị còn là 
cơ sở ban đầu để xây dựng Chương trình phát triển đô thị cấp tỉnh, Chương trình 
phát triển đô thị từng đô thị, khu vực phát triển đô thị theo đúng Chỉ thị số 
05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng 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. 

Từ tình hình thực tế và các yêu cầu cấp thiết nêu trên, cần thiết phải đánh 
giá lại các tiêu chí đô thị hiện hữu và xác định cụ thể các vị trí, khu vực phát 
triển đô thị; đưa ra các giải pháp, xây dựng kế hoạch phát triển đô thị trong toàn 
tỉnh; tạo môi trường thu hút các nguồn lực đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển kinh 
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tế - xã hội. UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung đề xuất của Sở Xây dựng, để 
tiếp tục hoàn thiện và phê duyệt Kế hoạch theo đúng lộ trình, đáp ứng yêu cầu 
đề ra, yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, hoàn thiện Kế hoạch như sau: 

1. Thống nhất nội dung của Kế hoạch đề cập đến 2 đối tượng: (i) Mở 
rộng, nâng cấp các đô thị, các khu vực có khả năng phát triển đô thị hiện hữu để 
từng bước hoàn thiện các tiêu chí đô thị theo từng giai đoạn phù hợp với quy 
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. (ii) Đầu tư xây dựng mới các 
khu đô thị. Yêu cầu đặt ra là các khu vực phát triển đô thị phải phù hợp với định 
hướng quy hoạch đô thị và xác định thành phố Lạng Sơn cùng với các khu đô thị 
xung quanh là trung tâm tạo động lực chính trong thu hút đầu tư phát triển đô 
thị. 

2. Về kế hoạch phát triển, nâng cấp đô thị thống nhất tầm nhìn đến năm 
2035 và phân chia thành 03 giai đoạn phát triển là phù hợp, đảm bảo tính đồng 
bộ theo thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong mỗi giai đoạn cần xác 
định rõ từng đô thị tương ứng được nâng cấp (loại đô thị); các tiêu chí phải hoàn 
thiện của từng đô thị để phù hợp với loại đô thị đã được công nhận. Cần lưu ý 
đến tính khả thi của việc thực hiện lộ trình theo Kế hoạch. 

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát lại 
tiêu chí chấm điểm, điểm chấm của các đô thị và các số liệu có liên quan cho 
chính xác; xác định thêm các khu vực đông dân cư có các hoạt động giao thương 
buôn bán và tiềm năng phát triển đô thị để đưa vào kế hoạch nâng cấp trong 
từng giai đoạn cho phù hợp. 

3. Về danh mục các dự án phát triển đô thị: Cần rà soát kỹ lại các khu vực 
phát triển đô thị phù hợp với định hướng quy hoạch chung đô thị, có khả năng 
kết nối hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với điều kiện hiện trạng, điều kiện tự nhiên, ưu 
tiên vị trí liền kề với các đô thị hiện hữu; tổng hợp bổ sung đưa vào danh mục 
dự án kêu gọi đầu tư phát triển (lưu ý không gắn tên các dự án theo đề xuất của 
Nhà đầu tư). 

4. Ngoài 6 nhóm giải pháp đề ra, bổ sung thêm giải pháp về nguồn lực 
thực hiện, trong đó xác định nhu cầu vốn đầu tư, phân kỳ đầu tư, dự kiến nguồn 
lực và các phương án huy động vốn. 

5. Sở Xây dựng tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn thiện Kế hoạch, trình 
UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trong tháng 6/2019./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c); 
- Thường trực HĐND tỉnh (đẻ biết); 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD, CT, GTVT, 
 TN&MT, NN&PTNT; 

- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
các Phòng: KTN, TH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (HVTr). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

                  
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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