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GIẤY MỜI 

Họp thống phương án giải trình ý kiến của Bộ Xây dựng đối với dự thảo 

Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
 
 

Thực hiện Công văn số 4771/BXD-QHKT, ngày 25/10/2022 của Bộ Xây 

dựng về việc ý kiến dự thảo Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. 

Để thống nhất phương án giải trình theo đúng yêu cầu của Bộ Xây dựng, 

đảm bảo tiến độ, thời gian trình Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thẩm định, 

trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh trong tháng 12 năm 2022 

theo kế hoạch. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các cơ quan dự họp với nội 

dung sau: 

1. Nội dung 

Họp thống nhất phương án giải trình các ý kiến của Bộ Xây dựng đối với 

các nội dung sau: 

- Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đến năm 2025 đạt khoảng 32 - 33 % đến năm 

2030 là khoảng 40 - 41% (hiện trạn năm 2020 là 23%) là cao (tăng 2,3%/năm) 

so với tốc độ đô thị hóa toàn quốc hiện nay mới khoảng 1%/năm, đề nghị rà 

soát, bổ sung thêm luận cứ đề xuất mục tiêu này để đảm bảo tính khả thi, phù 

hợp với điều kiện tự nhiên, phát triển kinh tế - xã hội từng khu vực. 

- Đối chiếu với tình hình phát triển cũng như nguồn lực đầu tư cho phát 

triển đô thị của tỉnh Lạng Sơn nói chung và thành phố Lạng Sơn nói riêng, việc 

đè xuất định hướng phát triển mở rộng địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn 

(dự kiến lấy toàn bộ diện tích tự nhiên huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn) 

trước năm 2030 là chưa đủ cơ sở, khó tính khả thi…. 

- Và một số nội dung khác theo Công văn số 4771/BXD-QHKT, ngày 

25/10/2022 của Bộ Xây dựng (gửi kèm theo Giấy mời). 

2. Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00, ngày 03/11/2022 (thứ Năm). 

3. Địa điểm: Phòng họp 402, tầng 4 Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

4. Thành phần 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở, Phòng Tổng hợp kinh tế xã hội; 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Nội vụ; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường. 
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( Do đây là nội dung quan trọng cần báo cáo Thường trực Ban chỉ đạo 

lập Quy hoạch tỉnh, đề nghị các Cơ quan phân công lãnh đạo Sở tham dự họp) 

5. Đề nghị 

Đề nghị các đơn vị dự họp chủ động nghiên cứu nội dung Công văn số 

4771/BXD-QHKT, ngày 25/10/2022 của Bộ Xây dựng; chuẩn bị các nội dung 

dự kiến giải trình bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp và 

thống nhất tại cuộc họp.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần dự họp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (bố trí phòng họp); 

- Lưu: VT, THKTXH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Mạnh Cường 
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