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THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp làm việc với đơn vị tư vấn lập đồ án Điều chỉnh Quy 

hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000 

 

Ngày 03/12/2021, đồng chí Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND thành phố 

chủ trì cuộc họp làm việc với đơn vị tư vấn lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch 

chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2045, tỷ lệ 1/10.000. Tham dự họp 

có Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch 

HĐND thành phố; Đại diện lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài 

nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; Thường trực HĐND thành phố; Chủ 

tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Quản lý đô 

thị, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên – Môi trường, Văn hoá – Thông tin, Kinh 

tế; Văn phòng HĐND – UBND thành phố; Lãnh đạo UBND các phường, xã trên 

địa bàn thành phố; Liên danh Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Quy hoạch đô 

thị - Viện nhà ở và công trình công cộng (nhà thầu tư vấn lập đồ án Điều chỉnh 

Quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn). 

Sau khi nghe đơn vị tư vấn báo cáo, xin ý kiến về định hướng phát triển đô 

thị thành phố Lạng Sơn trong thời gian tới, ý kiến tham gia của các thành phần dự 

họp, Chủ tịch UBND thành phố kết luận như sau:  

Quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2025 đã cơ bản 

đáp ứng được yêu cầu phục vụ đầu tư xây dựng phát triển KT-XH và quản lý đô 

thị trên địa bàn thành phố. Công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đất đai, quản 

lý đô thị, trật tự, kỷ cương xã hội được tăng cường. Nếp sống văn minh đô thị có 

chuyển biến tích cực. Về cơ bản, diện mạo thành phố đã có nhiều thay đổi, từng 

bước được đầu tư xây dựng là trung tâm chính trị, kinh tế của tỉnh Lạng Sơn. Tuy 

nhiên, quy hoạch chung chưa theo kịp tốc độ phát triển trên địa bàn, chưa phát 

huy được vai trò, tiềm năng, thế mạnh cũng như lợi thế; kết cấu hạ tầng đô thị 

chưa đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, tính đồng bộ chưa cao; tiến độ đầu tư kết 

cấu giao thông còn chậm; công tác quy hoạch chưa đáp ứng được yêu cầu phát 

triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu.  

UBND thành phố Lạng Sơn đánh giá cao về tinh thần làm việc, năng lực và 

bề dầy kinh nghiệm của Liên danh nhà thầu tư vấn lập đồ án Điều chỉnh Quy 

hoạch chung thành phố Lạng Sơn đến năm 2045. Việc lựa chọn các chuyên gia tư 

vấn đầu ngành đứng chủ trì, chủ nhiệm đồ án cùng phối hợp với các chuyên gia 

nước ngoài sẽ có nhiều đề xuất, giải pháp ý tưởng tạo ra một đồ án bảo đảm chất 

lượng, tầm nhìn cũng như định hướng phát triển lâu dài, bền vững.  

Để tạo điều kiện cho đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đồ án, 

UBND thành phố yêu cầu:  



1. Phòng Quản lý đô thị 

- Chủ trì, tham mưu công tác lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành 

phố, cung cấp toàn bộ hồ sơ quy hoạch chung thành phố đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt, quy hoạch chi tiết các phường, xã, điểm dân cư nông thôn...để 

nhà thầu tư vấn nghiên cứu lập quy hoạch. 

- Tham mưu văn bản gửi UBND huyện Cao Lộc phối hợp trong công tác 

khảo sát, đo đạc thực địa, tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư cũng như cung cấp 

hồ sơ, tài liệu liên quan đến phạm vi ranh giới mở rộng của đồ án. 

- Kiểm tra, nghiệm thu hồ sơ khảo sát, hồ sơ quy hoạch làm cơ sở thanh 

toán, quyết toán cho nhà thầu tư vấn. 

- Tham mưu quy trình thủ tục lấy ý kiến, trình thẩm định, phê duyệt theo 

quy định. 

2. Các phòng, ban chuyên môn trực thuộc 

Các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã trực thuộc theo chức năng 

nhiệm vụ chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn trong công tác đo đạc, khảo sát 

thực địa, cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ, tài liệu (bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất của thành phố, bản đồ địa chính các phường, xã) để phục vụ công tác lập 

đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn đến năm 2045. 

Trên đây là Thông báo kết luận cuộc họp làm việc với đơn vị tư vấn lập Quy 

hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn 

yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Các thành phần theo Giấy mời số: 538/GM-

UBND ngày 02/12/2021; 

- Liên danh Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng 

và Quy hoạch đô thị - Viện nhà ở và công 

trình công cộng; 

- CPVP, CVVP; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT, QTM. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Quân 

 


		2021-12-14T07:31:02+0700


		2021-12-14T07:31:03+0700


		2021-12-14T07:31:14+0700




