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Số:          /SKHCN-QLCN 

V/v báo cáo tình hình triển khai công 

tác tăng cường chấn chỉnh quy hoạch 

xây dựng, quản lý chỉnh trang và phát 

triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 12 năm 2020 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng 

 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn nhận được Công văn số 

1738/SXD-PTĐT&HTKT ngày 02/12/2020 của Sở Xây dựng về việc Báo cáo 

tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị và các Kế hoạch về công 

tác tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô 

thị theo quy hoạch được duyệt, chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Khoa học và Công 

nghệ báo cáo hình triển khai như sau: 

Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 04/5/2018 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chỉnh trang và phát 

triển đô thị, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền 

đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các Nghị quyết, Chỉ 

thị và các Kế hoạch về công tác tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây 

dựng, quản lý phát triển đô thị (như: Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 06/4/2011 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quy hoạch xây dựng và phát 

triển đô thị đến năm 2015 và những năm tiếp theo; Kết luận số 130-KL/TU ngày 

16/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07-

NQ/TU; Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 04/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa 

bàn tỉnh; Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 04/5/2018 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chỉnh trang và 

phát triển đô thị), từ đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của 

cán bộ, công chức trong việc tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực phát triển đô thi 

và tầm quan trọng của công tác chỉnh trang, phát triển đô thị, giữ gìn bảo vệ môi 

trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại.  
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Trong năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã phối hợp với Sở 

Xây dựng nghiên cứu thẩm định cơ sở khoa học của các nhiệm vụ đồ án quy 

hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh (như: Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thị 

trấn Na Dương đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000; đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung 

thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035 tỷ lệ 1/5000; 

Nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp – Đô thị - 

Dịch vụ dọc tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn trên địa bàn huyện Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn, tỉ lệ 1/10.000 giai đoạn 2020 – 2045...). Qua đó đã góp phần 

nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Kính gửi Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 

 

 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 
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