
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 
Số: 193 /SKHCN-QLCN 

V/v góp ý nội dung nhiệm vụ thiết kế 
Quy hoạch chi tiết xây dựng khu ở mới 
sinh thái sông Kỳ Cùng, xã Mai Pha, 

thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 

 
Lạng Sơn, ngày 22 tháng 3 năm 2019 

 
Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn 

 

 Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 262/SXD-QHKT 

&PTĐT ngày 14/3/2019 của Sở Xây dựng về việc lấy ý kiến nội dung nhiệm vụ 

thiết kế Quy hoạch chi tiết xây dựng khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng, xã Mai 

Pha, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500, sau khi nghiên cứu hồ sơ, Sở Khoa học và 

Công nghệ có ý kiến như sau: 

1. Sự cần thiết của Quy hoạch: Việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu ở 

mới sinh thái nhằm cụ thể hóa quy hoạch xây dựng thành phố Lạng Sơn đến 

năm 2025, hướng đến xây dựng thành phố Lạng Sơn trở thành đô thị loại II là 

cần thiết. 

2. Mục 3.4. Yêu cầu nội dung đồ án:  Đề nghị bổ sung phương án kè bờ 

sông, giải pháp đảm bảo ổn định, chống sạt lở bờ sông, phù hợp với cảnh quan 

môi trường,... theo đúng nội dung Thông báo số 48/TB-UBND ngày 30/01/2019 

của UBND tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét phương án quy hoạch chi tiết xây dựng khu 

sinh thái sông Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn tỷ lệ 1/500. 

Trên đây ý kiến góp ý của Sở Khoa học và Công nghệ, kính gửi Sở Xây 

dựng xem xét, tổng hợp./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

(Đã ký) 
 
 

Trần Hữu Đắc 
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