
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: 201 /SKHCN-QLCN 
V/v góp ý nội dung nhiệm vụ Quy hoạch 
chi tiết xây dựng khu đô thị Bình Cằm, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 
 tỷ lệ 1/500 

 

Lạng Sơn, ngày 25 tháng 3 năm 2019 

 
Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn 

 

 Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 288/SXD-QHKT 
&PTĐT ngày 19/3/2019 của Sở Xây dựng về việc lấy ý kiến nội dung nhiệm vụ 
Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị Bình Cằm, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 
Lạng Sơntỷ lệ 1/500, sau khi nghiên cứu hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ cơ 
bản nhất trí với nội dung thuyết minh cụ thể như sau: 

Việc lập quy hoạch chi tiết khu đô thị nhằm cụ thể hóa chủ trương phát 
triển kinh tế xã hội ở địa phương, cụ thể quy hoạch chung của thành phố, sớm 
hình thành khu đô thị cửa ngõ thành phố khang trang đồng bộ,... vì vậy, việc 
nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết khu đô thị Bình Cằm, thành phố Lạng Sơn là 
cần thiết.Các thông tin trong bản thuyết minh cơ bản đáp ứng yêu cầu.Tuy nhiên 
do khu vực quy hoạch nằm sát bờ sông nên cần bổ sung nội dung nghiên cứu 
xem xét công trình kè bờ sông, chống sói lở và quy hoạch khu tập kết rác thải 
đảm bảo vệ sinh môi trường khu đô thị. 

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.(Thúy) 

 GIÁM ĐỐC 
 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Thị Hà 
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