
UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 

 

Số:         /VP-KTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng  12  năm 2019 
V/v thực hiện công tác quản lý  

quy hoạch đô thị, quy hoạch xây 

dựng và quản lý trật tự xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

ơ 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng 

 

Xem xét Công văn số 1617/SXD-QHKT&PTĐT ngày 09/12/2019 của Sở 

Xây dựng về dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường công 

tác quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng 

trên địa bàn tỉnh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 

như sau: 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ, UBND tỉnh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 

22/5/2019 về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý 

phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn toàn tỉnh, theo đó nội 

dung đề nghị của Sở Xây dựng trùng lắp về nội dung và không nhất quán trong 

chỉ đạo, xét thấy không cần thiết ban hành thêm văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh. 

Yêu cầu Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn và các cơ 

quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 

97/KH-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh; tăng cường kiểm tra việc thực 

hiện dự án đầu tư xây dựng và công trình xây dựng theo quy hoạch xây dựng 

được duyệt, cấp giấy phép xây dựng bảo đảm chất lượng kiến trúc, cảnh quan và 

môi trường; thực hiện báo cáo định kỳ đúng thời gian quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.  

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành trực thuộc; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN(HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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