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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 4 năm 2021 
V/v rà soát, điều chỉnh các quy 

hoạch xây dựng Khu liên hợp thể 

thao và Khu giáo dục đào tạo 

 

ơ 

 

Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 

- UBND thành phố Lạng Sơn. 

 

Qua công tác kiểm tra, xem xét thực địa khu vực quy hoạch chi tiết xây 

dựng Khu liên hợp thể thao và Khu giáo dục và đào tạo tỉnh tại xã Mai Pha, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao UBND thành phố Lạng Sơn khẩn trương phối hợp với Sở Xây 

dựng và các cơ quan liên quan tổ chức rà soát lại các đồ án quy hoạch đã được 

UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 03/4/2015, số 

2154/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 và phương án quy hoạch chi tiết các Khu đô 

thị sinh thái Nà Chuông, Bình Cằm, thành phố Lạng Sơn để xem xét điều chỉnh 

lại quy hoạch Khu liên hợp thể thao và Khu giáo dục và đào tạo tỉnh cho phù hợp, 

đảm bảo tính khả thi (kết nối hạ tầng thuận lợi, quy mô diện tích rộng, có khả 

năng mở rộng trong dài hạn, ít dân cư, dễ triển khai thi công khi thực hiện dự 

án,...); tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét để chỉ đạo thực hiện, thời gian hoàn 

thành trong tháng 4/2021. 

- Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn có liên quan thường xuyên quan tâm, 

sâu sát, quyết liệt trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý phát triển đô thị, trật 

tự xây dựng theo quy hoạch được duyệt; tổ chức tuyên truyền, vận động để người 

dân biết, chấp hành quy định của pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra, thanh 

tra và xử lý nghiêm minh các vi phạm thuộc địa bàn quản lý. 

- Khẩn trương phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện hồ sơ 

nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn trình cấp thẩm quyền thẩm định 

phê duyệt làm cơ sở tổ chức lập quy hoạch theo quy định. 

2. Sở Xây dựng hướng dẫn UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức lập các đồ 

án quy hoạch theo đúng trình tự, thủ tục quy định; đồng thời nâng cao chất lượng 

công tác thẩm định quy hoạch, đảm bảo đồ án khi được phê duyệt đạt chất lượng 

cao, phục vụ tốt công tác quản lý theo quy hoạch cũng như đầu tư xây dựng, hạn 

chế tối đa việc điều chỉnh quy hoạch mới được duyệt. 

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: KH&ĐT, TN&MT, NN&PTNT,  

  GTVT, CT; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng THNC; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

Phạm Hùng Trường 
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