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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc  

họp chuyên đề xem xét dự thảo nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch 

tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2045 

 

Ngày 10/02/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã 

chủ trì cuộc họp chuyên đề xem xét xem xét dự thảo nhiệm vụ và dự toán kinh phí 

lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tham 

dự cuộc họp có đại diện Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đại diện 

lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi 

trường, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo,  Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cục 

Thống kê, Văn phòng UBND tỉnh; UBND thành phố Lạng Sơn, UBND huyện 

Cao Lộc.  

 Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo nội dung thuyết minh nhiệm 

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

đến năm 2045, ý kiến phát biểu của các thành phần dự họp, đồng chí Hồ Tiến 

Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:  

Thực hiện Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017 và Nghị quyết số 11/NQ-CP 

ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, UBND 

tỉnh Lạng Sơn ban hành kế hoạch cụ thể tổ chức lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan 

chủ trì lập quy hoạch. 

UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

trong triển khai lập nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh. Dự thảo Báo cáo thuyết minh 

nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch tỉnh cơ bản đáp ứng các yêu cầu về 

nội dung theo quy định 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. Để bổ 

sung, hoàn thiện nội dung dự thảo trước khi trình UBND tỉnh xem xét, yêu cầu 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo thuyết 

minh theo hướng sau: 

1. Thống nhất lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 theo đúng quy định tại Điều 8 Luật Quy hoạch.  

2. Về kết cấu nhiệm vụ lập quy hoạch tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 

16 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Các nội dung của nhiệm vụ 

quy hoạch phải gắn với tiềm năng, lợi thế, đặc trưng của tỉnh Lạng Sơn (kinh tế 

cửa khẩu, thương mại dịch vụ, du lịch,...). Đồng thời tranh thủ nghiên cứu, cập 
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nhật định hướng quy hoạch chuyên ngành của các bộ, ngành trung ương; tham 

khảo các nhiệm vụ lập quy hoạch của các tỉnh, thành phố đã được cấp có thẩm 

quyền thẩm định, phê duyệt để bổ sung các nội dung, lĩnh vực cần thiết, phù 

hợp. 

3. Về căn cứ xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch cần rà soát, sắp xếp thứ tự 

của các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản khác có liên quan theo thứ tự 

phù hợp, logic; loại bỏ các văn bản  quy định thời hạn của quy hoạch chỉ đến năm 

2020 và các chỉ tiêu phát triển cụ thể trong các lĩnh vực. Bổ sung vào dự thảo Báo 

cáo thuyết minh nội dung đánh giá khái quát thực trạng thực hiện quy hoạch tổng 

thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các quy hoạch ngành, lĩnh vực của tỉnh 

giai đoạn 2011- 2020. 

4. Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, 

tham gia ý kiến cho nội dung dự thảo thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch, gửi Sở Kế 

hoạch và Đầu tư trước ngày 15/02/2020 để tổng hợp. Đồng thời các sở, ngành chủ 

động rà soát, đánh giá tổng thể kết quả thực hiện các quy hoạch của ngành, lĩnh 

vực của thời kỳ 2011 - 2020, phân tích kỹ lưỡng, dự báo triển vọng và nhu cầu 

phát triển trong thời kỳ tới, đề xuất các nội dung quy hoạch cụ thể đáp ứng yêu 

cầu phát triển của tỉnh để tích hợp trong nội dung quy hoạch tỉnh (tham khảo tại 

Phụ lục số 1,2 của Luật Quy hoạch năm 2017). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình cuộc 

họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 2/2020. 

5. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, trình kiện toàn thành viên Ban Chỉ 

đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời 

kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 ( theo Quyết định số 1158/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh  ngày 20/6/2018) theo hướng bổ sung lañh đaọ UBND các huyện, 

thành phố và một số sở, ngành liên quan. Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc, trình 

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 15/02/2020./. 
  

 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các thành phần tham dự họp; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, TH(NNK). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

Dương Văn Chiều 
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