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THÔNG BÁO 

Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2020  

về xem xét nội dung Nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn  

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

Ngày 26/02/2020, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 02 

năm 2020 xem xét nội dung trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Dự thảo nhiệm 

vụ và dự toán lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045. Sau khi thảo luận, thống nhất, UBND tỉnh kết luận như sau: 

Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư và các cơ quan có liên quan trong việc tham vấn ý kiến của các chuyên 

gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tham khảo nhiệm vụ quy hoạch một số tỉnh đã 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để hoàn thiện nhiệm vụ và dự toán lập 

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

các yêu cầu tại Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, bảo đảm sự tương 

thích giữa nội dung quy hoạch với các nội dung nghiên cứu tích hợp vào quy 

hoạch tỉnh, giữa quy hoạch tỉnh với quy hoạch các cấp cao hơn. 

Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Nhiệm vụ và 

dự toán lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Giao 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý tại cuộc họp, bổ sung, 

hoàn thiện lại dự thảo nhiệm vụ, cụ thể như sau: 

- Về quan điểm, mục tiêu quy hoạch: Cần phải bám sát vào đặc điểm tình 

hình, kinh tế - xã hội của tỉnh, các thế mạnh, lĩnh vực ưu tiên để xác định các 

mục tiêu cơ bản, có tính chất chủ đạo, xuyên suốt và thống nhất trong định 

hướng phát triển chung của tỉnh như kinh tế cửa khẩu, dịch vụ logictics, phát 

triển du lịch, đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển nông sản đặc sản, nông 

nghiệp, lâm nghiệp công nghệ cao và các lĩnh vực khác có thế mạnh của tỉnh. 

- Tổng hợp, rà soát lại các quy hoạch theo quy định hiện hành, xây dựng 

và lựa chọn phương án tích hợp các hợp phần quy hoạch vào quy hoạch tỉnh; 

làm r  các quy hoạch ngành, lĩnh vực cần lập riêng không tích hợp vào quy 

hoạch tỉnh để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả của quy hoạch cần 

lập. 

- Rà soát, bổ sung thêm các căn cứ pháp lý lập quy hoạch và cập nhật đầy 

đủ, chính xác tên các danh mục quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch tỉnh 

theo đúng quy định. 

-  êu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện 
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đầy đủ các ý kiến tham gia của các Sở, ngành, đơn vị liên quan; hoàn thiện báo 

cáo gửi UBND tỉnh trình Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trước ngày 10/3/2020, để trình Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TH-CB;   

- Lưu: VT, KTN(HVTr). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường  
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