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THÔNG BÁO 

Lịch Hội thảo trực tuyến về dự thảo các nội dung đề xuất tích hợp  

vào Quy hoạch tỉnh 

 

Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh về 

tổ chức lập lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch 

tỉnh thông báo lịch Hội thảo trực tuyến với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 

thành phố về dự thảo các nội dung đề xuất tích hợp quy hoạch tỉnh cụ thể như sau: 

I. Thành phần: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở chủ trì; các thành viên Ban Quản lý 

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

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên: Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, 

Thông tin và Truyền thông; Điện lực Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo các phòng, ban 

liên quan (do UBND các huyện, thành phố mời); 

- Liên danh tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050. 

II. Nội dung: 

Xem xét dự thảo các nội dung đề xuất tích hợp quy hoạch tỉnh (tập trung 

thảo luận phần định hướng, quy hoạch của các nội dung tích hợp). 

III. Thời gian: Từ ngày 08 đến ngày 14 tháng 9 năm 2021. 

 - Buổi sáng: Từ 8h30-11h30; 

 - Buổi chiều: Từ 14h00- 17h00.  

(Nội dung, thành phần tham dự và lịch làm việc cụ thể với các sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thành phố kèm theo Thông báo này). 

IV. Địa điểm: 

1. Tại Hà Nội: Tại các điểm cầu của Liên danh tư vấn lập Quy hoạch tỉnh. 

Thành phần tham dự là các Liên danh tư vấn. 

2. Tại tỉnh Lạng Sơn: Tại Phòng họp trực tuyến Sở Thông tin và Truyền 

thông hoặc các đơn vị khác (tùy theo tình hình thực tế để bố trí sắp xếp cho phù 

hợp). 
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Thành phần: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Các sở: Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi 

trường, Thông tin và Truyền thông; Điện lực Lạng Sơn. 

3. Tại phòng họp trực tuyến UBND các huyện, thành phố. 

Thành phần của huyện, thành phố 

V. Tổ chức thực hiện: 

1. Liên danh tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050: Hoàn thành dự thảo (lần 2) các nội dung đề xuất tích hợp quy 

hoạch tỉnh, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trong ngày 06/9/2021 để gửi cho các thành 

phần dự họp.   

2. Các thành phần dự họp chủ động nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị ý kiến phát 

biểu tại các cuộc họp. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuẩn bị các điều 

kiện để tổ chức Hội thảo (tiếp nhận tài liệu chuyển cho các thành phần dự họp, 

phối hợp chuẩn bị phòng họp,....). Giao Ban Quản lý dự án lập Quy hoạch tỉnh 

(thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư) chỉ đạo chuẩn bị; Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp, 

chủ động liên hệ với Sở Thông tin và truyền thông, các đơn vị để chuẩn bị phòng 

họp. Giao đồng chí Hà Mạnh Cường- Phó giám đốc sở, Phó trưởng ban Quản lý 

dự án chỉ dạo. 

4. Đề nghị Sở Thông tin và truyền thông bố trí giúp phòng họp, cử cán bộ 

kỹ thuật và phòng chức năng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đầu mối 

đảm bảo kết nối đường truyền và các điều kiện phục vụ Hội thảo. 

5. Đề nghị UBND các huyện, thành phố, các đơn vị tư vấn bố trí phòng họp; 

cử cán bộ kỹ thuật phối hợp thực hiện. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có thay đổi, đề nghị các đơn vị chủ 

động liên hệ với đầu mối của Sở Kế hoạch và Đầu tư để điều chỉnh cho phù hợp. 

Đầu mối liên lạc của Sở Kế hạch và Đầu tư: 

 - Đ/c Hà Mạnh Cường- Phó giám đốc sở: 0913278322; 

 - Đ/c Vũ Ngọc Minh- TP Tổng hợp Kinh tế xã hội: 0912130406; 

 - Đ/c Đồng Thanh Thư- Chánh Văn phòng Sở: 0975199528; 

 - Đ/c Nguyễn Thị Uyên, Phó Chánh Văn phòng sở: 0982666403. 

(Thông báo này thay cho Giấy mời). 
Nơi nhận: KT. TRƯỞNG BAN 
- Các thành phần làm việc; PHÓ TRƯỞNG BAN 
- UBND tỉnh (b/c);  
- Lãnh đạo Sở;  
- Lưu: VT, THKTXH.  
  
  
 GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 Nguyễn Hữu Chiến 
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Lịch họp trực tuyến với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 

Thời gian Nội dung Thành phần 

Sáng ngày 

08/9/2021 

(Thứ Tư) 

- Phương án quy hoạch xây dựng vùng 

huyện Chi Lăng; 

- Phương án quy hoạch xây dựng vùng 

huyện Hữu Lũng. 

- Các sở: KH&ĐT, NN&PTNT, 

GTVT, CT, XD, TN&MT, TT&TT; 

- UBND các huyện: Chi Lăng, Hữu 

Lũng. 

Chiều ngày 

08/9/2021 

(Thứ Tư) 

- Phương án quy hoạch xây dựng vùng 

huyện Lộc Bình; 

- Phương án quy hoạch xây dựng vùng 

huyện Đình Lập. 

- Các sở: KH&ĐT, NN&PTNT, CT, 

GTVT, XD, TN&MT, TT&TT; 

- UBND các huyện: Lộc Bình , Đình 

Lập. 

Sáng ngày 

09/9/2021 

(Thứ Năm) 

- Phương án quy hoạch xây dựng vùng 

huyện Văn Lãng; 

- Phương án quy hoạch xây dựng vùng 

huyện Tràng Định.  

- Các sở: KH&ĐT, NN&PTNT, 

GTVT, CT, XD, TN&MT, TT&TT; 

- UBND các huyện: Văn Lãng, Tràng 

Định. 

Chiều ngày 

09/9/2021 

(Thứ Năm) 

- Phương án quy hoạch xây dựng vùng 

huyện Văn Quan; 

- Phương án quy hoạch xây dựng vùng 

huyện Bình Gia;  

- Phương án quy hoạch xây dựng vùng 

huyện Bắc Sơn. 

- Các sở: KH&ĐT, NN&PTNT, 

GTVT, CT, XD, TN&MT, TT&TT; 

- UBND các huyện: Văn Quan, Bình 

Gia, Bắc Sơn.  

Sáng ngày 

10/9/2021 

(Thứ Sáu) 

- Phương án quy hoạch xây dựng vùng 

huyện Cao Lộc; 

- Phương án quy hoạch xây dựng vùng 

thành phố Lạng Sơn. 

- Các sở: KH&ĐT, NN&PTNT, 

GTVT, CT, XD, TN&MT, TT&TT; 

- UBND huyện Cao Lộc, thành phố 

Lạng Sơn. 

Sáng ngày 

13/9/2021 

(Thứ Hai) 

- Phương án phân bổ và khoanh vùng 

đất đai trên địa bàn tỉnh; 

- Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng 

tài nguyên trên địa bàn tỉnh; 

- Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ 

tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. 

- Sở KH&ĐT,  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND các huyện, thành phố. 

Chiều ngày 

13/9/2021 

(Thứ Hai) 

- Phương án phát triển đô thị tỉnh lỵ, 

thành phố, thị trấn và phân bố hệ 

thống điểm dân cư trên địa bàn tỉnh; 

- Phương án phát triển mạng lưới giao 

thông trên địa bàn tỉnh. 

- Sở KH&ĐT,  

- Các sở: Xây dựng, Giao thông vận 

tải; Sở Tài nguyên và Môi trường 

- UBND các huyện, thành phố. 

Sáng ngày 

14/9/2021 

(Thứ Ba) 

- Phương án phát triển các cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh;  

- Phương án phát triển mạng lưới cấp 

điện trên địa bàn tỉnh;   

- Phương án phát triển mạng lưới viễn 

thông trên địa bàn tỉnh. 

- Sở KH&ĐT,  

- Các sở: Công Thương, Thông tin và 

Truyền thông; Sở Tài nguyên và Môi 

trường Điện lực Lạng Sơn;  

- UBND các huyện, thành phố. 

Chiều ngày 

14/9/2021 

(Thứ Ba) 

- Phương án phát triển mạng lưới thủy 

lợi, cấp nước trên địa bàn tỉnh;  

- Phương án phòng, chống thiên tai và 

ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa 

- Sở KH&ĐT, Sở Tài nguyên và Môi 

trường; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; 
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Thời gian Nội dung Thành phần 

bàn tỉnh.  - UBND các huyện, thành phố. 

 
 

Danh sách gửi Thông báo 

1. Văn phòng UBND tỉnh 

2-7. Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận 

tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông;  

8. Điện lực Lạng Sơn; 

9. Liên danh tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 

10. Lãnh đạo Sở; Phòng THKTXH; Dương Thị Hoan, Hứa Thị Giang, Đồng 

Thanh Thư, Mông Trường Sơn, Tống Ngọc Hào, Trần Thị Minh Chung. 
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