
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1203  /UBND-TH Lạng Sơn, ngày 08 tháng 11 năm 2019 

V/v đăng ký đề án đưa vào Chương 
trình công tác của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ năm 2020 

 

       
 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ. 

 

 Thực hiện Công văn số 2864/VPCP-TH ngày 04/10/2019 của Văn phòng 
Chính phủ về việc đăng ký chương trình công tác năm 2020; Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lạng Sơn đăng ký nội dung chương trình công tác của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ năm 2020 như sau:  

 1. Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn 
đến năm 2040, tỷ lệ 1/10.000. 

a) Sự cần thiết: Tại Điểm b Nhoản 4 Điều 2 Quyết định số 240/QĐ-TTg 
ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ có giao UBND tỉnh Lạng Sơn tổ 
chức lập quy hoạch, trích dẫn: “b) Tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng khu 
du lịch, quy hoạch chi tiết và dự án khả thi đối với một số phân khu chức năng 
quan trọng nhằm thu hút, kêu gọi đầu tư.”. Đồ án quy hoạch chung xây dựng 
bao gồm việc xác định mục tiêu, động lực phát triển, quy mô dân số, đất đai, chỉ 
tiêu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; mô hình phát triển, định hướng phát 
triển không gian các khu chức năng, trung tâm hành chính, dịch vụ, thương mại, 
văn hoá, giáo dục, đào tạo, y tế, công viên cây xanh, thể dục, thể thao; hệ thống 
công trình hạ tầng kỹ thuật khung trên cao, trên mặt đất, dưới mặt nước và ngầm 
dưới mặt đất; đánh giá môi trường chiến lược; kế hoạch ưu tiên đầu tư và nguồn 
lực thực hiện.  

b) Mục đích của việc ban hành văn bản: Là cơ sở để lập quy hoạch phân 
khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng các khu vực và lập dự án đầu tư xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật khung trong khu chức năng đặc thù. 

c) Căn cứ trình cấp có thẩm quyền ban hành:  

- Bộ Xây dựng thẩm định: Theo quy định tại khoản 1, Điều 32 Luật Xây 
dựng năm 2014, trích dẫn: “1. Bộ Xây dựng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy 
hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ”. 

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: Theo quy định tại Điểm c, Khoản 1 
Điều 34, Luật Xây dựng năm 2014, trích dẫn: “c) Quy hoạch chung xây dựng 
khu du lịch, khu sinh thái, khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa, cách mạng, 
khu nghiên cứu, đào tạo, khu thể dục thể thao, khu chức năng đặc thù khác cấp 
quốc gia”. 
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 d) Dự kiến tiến độ thực hiện:  

 - Trình Bộ Xây dựng thẩm định tháng 01/2020. 

- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 3/2020. 

 2. Nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045 

a) Sự cần thiết: Nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch 
vùng ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 
ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bố đất 
đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối quy hoạch cấp 
quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn. Tại Điểm a 
Khoản 4 Điều 16 Luật Quy hoạch năm 2017 có quy định: “Cơ quan lập quy 
hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan, Ủy ban nhân dân 
cấp huyện xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”.  

b) Mục đích của việc ban hành văn bản: Triển khai thực hiện công tác lập 
Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn, làm căn cứ phân công nhiệm vụ cho các sở, ban, 
ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai thực hiện 
đúng kế hoạch đề ra theo lĩnh vực, địa bàn quản lý. 

c) Căn cứ trình cấp có thẩm quyền ban hành:  

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định: Tại Khoản 2 Điều 29, Luật Quy 
hoạch quy định: “Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Hội đồng thẩm định quy 
hoạch để thẩm định quy hoạch tỉnh”. 

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: Tại Điểm i Khoản 4 Điều 16, Luật Quy 
hoạch quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
xem xét, thông qua quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”. 

d) Dự kiến tiến độ thực hiện:  

 - Trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định tháng 10/2020. 

- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 12/2020. 

3. Chương trình hoạt động đối ngoại của tỉnh năm 2021 (các hoạt 
động đối ngoại thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ). 

 a) Sự cần thiết: Thực hiện Quy chế thống nhất các hoạt động đối ngoại 
ban hành kèm theo Quyết định 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị 
khóa XI và Kết luận số 33-KL/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị khóa XII 
về việc tiếp tục thực hiện quy chế thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành 
kèm theo Quyết định 272-QĐ/TW. 

 b) Căn cứ trình cấp có thẩm quyền ban hành: Theo Hướng dẫn số 05-
HD/BĐNTW ngày 26/3/2019 của Ban Đối ngoại Trung ương về hướng dẫn thực 
hiện quy chế thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định 
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272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị khóa XI và Kết luận số 33-
KL/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị khóa XII, trích dẫn: “các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm 
gửi Bộ Ngoại giao để tổng hợp, thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xét 
duyệt”. 

 c) Dự kiến tiến độ thực hiện:  

 - Trình Bộ Ngoại giao thẩm định: Tháng 11/2020. 

- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: Tháng 12/2020. 

 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn kính đề nghị Văn phòng Chính phủ xem 
xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận:                             
- Như trên;  
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CV, TH-CB; 
- Lưu: VT, TH (PT).  

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Phạm Ngọc Thưởng 
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