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* 

Số         -KH/BCĐ 
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Lạng Sơn, ngày      tháng 02 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn  

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

----- 

 

Thực hiện Quyết định số 748/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021- 

2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 661-QĐ/TU, ngày 27/01/2022 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác lập Quy hoạch 

tỉnh Lạng Sơn; 

Để bảo đảm việc triển khai lập quy hoạch được kịp thời đúng tiến độ, có 

hiệu quả, Ban Chỉ đạo công tác lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là 

Ban Chỉ đạo) ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Lạng 

Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch 

tỉnh), cụ thể như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1.  Mục đích 

Nhằm cụ thể hóa và chủ động thực hiện các bước triển khai lập quy hoạch 

theo quy định của Luật Quy hoạch và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi 

hành, đảm bảo tiến độ và nâng cao chất lượng Quy hoạch tỉnh. Kịp thời, chủ 

động cho chủ trương, định hướng những nội dung chủ yếu của Quy hoạch tỉnh; 

chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác lập quy hoạch ở các cấp, các 

ngành, địa bàn, cơ quan, đơn vị. 

Xác định rõ nội dung trọng tâm, phân công trách nhiệm, nhiệm vụ, thời 

gian thực hiện cụ thể cho các ủy viên Ban Chỉ đạo, các sở, ban, ngành, UBND 

các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan, chủ động triển khai thực hiện 

đúng kế hoạch, tiến độ đề ra theo lĩnh vực quản lý. 

2. Yêu cầu 

Việc triển khai thực hiện công tác lập Quy hoạch tỉnh phải đảm bảo tính 

thống nhất, chất lượng, đáp ứng các quy định về thời gian, trình tự, thủ tục lập, 

thẩm định và trình phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch; đặt dưới sự 

lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Chỉ đạo; sự phối hợp giữa các sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan. 

Các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp phải đồng bộ, khả thi, xác định rõ lộ 

trình, tiến độ thực hiện, trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với 
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tình hình thực tế của tỉnh và từng huyện, thành phố, đơn vị để tổ chức, thực hiện 

đạt kết quả các nội dung Kế hoạch. 

Các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố xác định nhiệm vụ lập Quy 

hoạch tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, cần phải tập trung chỉ 

đạo thực hiện, bố trí sắp xếp cán bộ có năng lực tốt, trách nhiệm cao để tham gia 

tích cực, chủ động trong việc lập Quy hoạch tỉnh. 

II- NỘI DUNG 

1. Nhiệm vụ chung 

- Ban Chỉ đạo công tác lập Quy hoạch tỉnh chỉ đạo việc lập quy hoạch tỉnh 

theo quy định của Luật Quy hoạch và pháp luật có liên quan. 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Kế 

hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, tham gia, đóng góp ý kiến đối với các nội dung 

của bản quy hoạch theo chức năng, nhiệm vụ; cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp 

thời các thông tin, số liệu, tài liệu có liên quan phục vụ việc tổ chức xây dựng 

quy hoạch tỉnh thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực phụ trách. 

- Đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ 

đạo, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo; chịu trách nhiệm về thời gian thực 

hiện và chất lượng sản phẩm quy hoạch tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố trong quá trình triển khai các bước lập quy hoạch. 

- Các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp, người dân, các chuyên gia, 

các nhà khoa học... là các đối tượng được tham vấn trong quá trình lập Quy 

hoạch tỉnh. 

2. Nhiệm vụ cụ thể 

2.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, giúp Ban Chỉ đạo điều phối 

chung các hoạt động liên quan đến nhiệm vụ tổ chức lập quy hoạch tỉnh và là cơ 

quan thực hiện dự án lập quy hoạch tỉnh, chịu trách nhiệm chính trong quá trình 

lập quy hoạch; tổ chức, điều phối, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan 

trong việc lập quy hoạch tỉnh; 

- Là đầu mối phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan, cung cấp 

thông tin, tài liệu cho đơn vị tư vấn để lập Quy hoạch tỉnh; 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan; phối hợp với đơn vị tư vấn 

lập Quy hoạch tỉnh triển khai tác lập quy hoạch, đảm bảo đáp ứng được các yêu 

cầu về chất lượng, thời gian theo kế hoạch và đúng quy định; 

- Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; tổng hợp 

các nội dung còn có ý kiến khác nhau từ các Ủy viên Ban Chỉ đạo trong quá 

trình lập quy hoạch Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh xem xét, quyết định; 

- Hoàn thiện quy hoạch tỉnh, trình hồ sơ quy hoạch tỉnh để Ban Chỉ đạo, 

UBND tỉnh xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ 
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tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng thẩm định Trung ương, Thủ tướng 

Chính phủ theo quy định. 

2.2. Các thành viên Ban Chỉ đạo tham gia, đóng góp ý kiến đối với các 

nội dung của bản quy hoạch theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi lĩnh vực 

ngành quản lý. 

(Nội dung chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo Kế hoạch này). 

3. Kế hoạch thực hiện 

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Quy hoạch tỉnh, thương thảo, ký 

kết hợp đồng lập Quy hoạch tỉnh (đã thực hiện); 

- Thành lập tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo trong tháng 02/2022; 

- Thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện, thành phố trong tháng 02/2022; 

- Tổ chức thu thập dữ liệu, đánh giá hiện trạng trong tháng 02-3/2022; 

- Lập báo cáo quy hoạch (dự thảo lần 1) trong tháng 02-3/2022; 

- Lập báo cáo quy hoạch (dự thảo lần 2) trong tháng 3-4/2022; 

- Hoàn thành báo cáo Quy hoạch tỉnh, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

trong tháng 5-6/2022; 

- Tổ chức lấy ý kiến các Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thống nhất nội dung 

quy hoạch và tổ chức lấy ý kiến góp ý của các Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và 

các Bộ, ngành Trung ương; UBND các tỉnh trong Vùng Trung du và miền núi 

Bắc bộ và tỉnh Quảng Ninh; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cộng đồng dân cư, 

cơ quan, tổ chức có liên quan… theo quy định, trong tháng 7-8/2022; 

- Hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong tháng 8-9/2022; 

- Trình HĐND tỉnh thông qua trong tháng 9-10/2022; 

- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và công bố quy hoạch trong tháng 

10-12/2022. 

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở những nhiệm vụ và nội dung chủ yếu của Kế hoạch này, các 

thành viên Ban Chỉ đạo xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và khẩn trương chỉ 

đạo tổ chức triển khai, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị mình theo 

chức năng, nhiệm vụ được phân công; chỉ đạo các bộ phận chuyên môn trực 

thuộc tham gia ý kiến đảm bảo chất lượng, thời gian gửi Ban Chỉ đạo, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, 

UBND các huyện, thành phố theo định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ lập quy 

hoạch tỉnh với Ban Chỉ đạo (02 lần/tháng).  
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Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc 

vượt thẩm quyền giải quyết, hoặc cần thiết phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, 

các cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo Ban 

Chỉ đạo để xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy,  

- Các huyện ủy, thành ủy,  

  đảng ủy trực thuộc, 

- Các ban đảng, đảng đoàn,  

  ban cán sự đảng tỉnh, 

- Các sở, ban, ngành, MTTQ,  

  tổ chức CT-XH tỉnh, 

- Thành viên BCĐ công tác lập QH tỉnh, 

- Lưu Văn phòng UBND tỉnh. 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

kiêm 
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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Phụ lục: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH TỈNH 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số        -KH/BCĐ  ngày     /02/2022  

của Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn) 

 

 Thời gian Nội dung nhiệm vụ 

Phân công Ghi 

chú Chủ trì Phối hợp, thực hiện 

1 Giai đoạn 1 - Thu thập dữ liệu, đánh giá hiện trạng 
 

Tháng 01-

02/2022 

- Cung cấp thông tin, 

đánh giá thực trạng, 

khoanh vùng các vấn đề 

trọng tâm và nhiệm vụ 

tạo đột phá 

Cơ quan thường 

trực BCĐ 

(SKH&ĐT) 

Các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, 

thành phố 
 

- Định hướng về cấu trúc 

và đề cương sơ bộ của 

Quy hoạch tỉnh 

UBND tỉnh 

Các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, 

thành phố 
 

2 Giai đoạn 2 - Lập báo cáo quy hoạch (dự thảo lần 1) 
 

Tháng 02-

3/2022 

   
 

- Họp chuyên đề cho ý 

kiến thống nhất các nội 

dung Dự thảo Báo cáo 

Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn 

(dự thảo lần 1) 

UBND tỉnh 

Các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, 

thành phố 

 

- Lấy ý kiến các nội dung 

trong Dự thảo Báo cáo 

Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn 

(dự thảo lần 1); 

Cơ quan thường 

trực BCĐ  

Thành viên BCĐ, 

các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, 

thành phố 

 

- Họp cho ý kiến thống 

nhất các nội dung Dự 

thảo Báo cáo Quy hoạch 

tỉnh Lạng Sơn (dự thảo 

lần 1) 

Trưởng BCĐ Thành viên BCĐ 
 

3 Giai đoạn 3 - Lập báo cáo quy hoạch (dự thảo lần 2) 
 

Tháng 3-

4/2022 

- Họp chuyên đề Cho ý 

kiến thống nhất các nội 

dung Dự thảo Báo cáo 

Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn 

(dự thảo lần 2) 

UBND tỉnh 

Các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, 

thành phố 
 

- Lấy ý kiến các nội dung 

trong Dự thảo Báo cáo 

Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn 

(dự thảo lần 2) 

Cơ quan thường 

trực BCĐ  

Thành viên BCĐ, 

các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, 

thành phố 

 

 4 Giai đoạn 4 - Hoàn thành báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh 

Tháng 5- 

6/2022 

- Họp cho ý kiến thống 

nhất về báo cáo quy 

hoạch tỉnh, hệ thống bản 

đồ, và báo cáo đánh giá 

môi trường chiến lược 

trước khi lấy ý kiến các 

Trưởng  BCĐ Thành viên BCĐ  
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 Thời gian Nội dung nhiệm vụ 

Phân công Ghi 

chú Chủ trì Phối hợp, thực hiện 

Bộ, ngành trung ương 

- Hoàn thành báo cáo quy 

hoạch tỉnh, báo cáo BTV 

Tỉnh ủy 

Cơ quan thường 

trực BCĐ  

Các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, 

thành phố 
 

Tháng 7-

8/2022 

Tổ chức lấy ý kiến các 

Bộ Quốc phòng, Bộ 

Công an thống nhất nội 

dung quy hoạch và tổ 

chức lấy ý kiến kiến góp 

ý của các Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an và 

các Bộ, ngành Trung 

ương; UBND các tỉnh 

trong Vùng Trung du và 

miền núi Bắc bộ và tỉnh 

Quảng Ninh; Uỷ ban 

MTTQ tỉnh, cộng đồng 

dân cư, cơ quan, tổ chức 

có liên quan… theo quy 

định. 

UBND tỉnh 
Cơ quan thường trực 

BCĐ   

Tháng 8-

9/2022 

Hoàn thiện Hồ sơ trình 

Hội đồng thẩm định quy 

hoạch tỉnh thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 

2050. 

UBND tỉnh 
Cơ quan thường trực 

BCĐ   

Tháng 9-

10/2022 

Trình HĐND tỉnh thông 

qua 
UBND tỉnh 

Cơ quan thường trực 

BCĐ   

Tháng 10-

12/2022 

Trình Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt và công bố 

quy hoạch. 

UBND tỉnh 
Cơ quan thường trực 

BCĐ   
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