
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN CHI LĂNG 

 

Số:            /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Chi Lăng, ngày     tháng 3 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp 

Đồng Bành, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2000 

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch ngày 20/11/2018; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung quy hoạch xây dựng; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP 

ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và 

quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Đồng Bành tỉnh 

Lạng Sơn tỷ lệ 1/2000; 

UBND huyện Chi Lăng xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị công bố Quy 

hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Đồng Bành, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 

1/2000 với những nội dung cụ thể như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu 

- Công bố công khai, đầy đủ các nội dung Quy hoạch phân khu xây dựng 

Khu công nghiệp Đồng Bành, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt tại 

Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn đến các 

tổ chức, cá nhân có liên quan biết, giám sát trong quá trình thực hiện. 

- Thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Trưng bày thường xuyên bản vẽ, nội dung phê duyệt đồ án quy hoạch tại 

trụ sở UBND thị trấn Chi Lăng. 

2. Thành phần tham dự, thời gian và địa điểm 

2.1. Thành phần tham dự 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn.  

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện. 
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- Mời đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. 

- Đại diện Lãnh đạo các phòng chuyên môn: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên 

và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch huyện. 

- Đại diện Lãnh đạo: Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thị trấn 

Chi Lăng và đại diện các khu trên địa bàn thị trấn Chi Lăng (Đề nghị UBND thị 

trấn Chi Lăng mời giúp). 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện. 

- Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội - UAC (đơn vị tư vấn lập 

quy hoạch). 

2.2. Thời gian và địa điểm 

- Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 16/3/2023 (thứ Năm). 

- Địa điểm: Hội trường, trụ sở UBND thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, 

tỉnh Lạng Sơn. 

3. Nội dung hội nghị 

- Công bố Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Đồng Bành 

tỉnh Lạng Sơn tỷ lệ 1/2000. 

- Trưng bày các bản đồ quy hoạch được phê duyệt kèm theo Quyết định số 

69/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Quy hoạch 

phân khu xây dựng Khu công nghiệp Đồng Bành tỉnh Lạng Sơn tỷ lệ 1/2000. 

- Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Hội nghị. 

4. Tổ chức thực hiện 

Để đảm bảo các nội dung điều chỉnh quy hoạch được công bố đầy đủ, đảm 

bảo thời gian, tiến độ, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số 

nội dung sau: 

4.1. UBND thị trấn Chi Lăng 

- Chuẩn bị Hội trường, khánh tiết và các điều kiện phục vụ Hội nghị. Lập 

biên bản Hội nghị công bố quy hoạch. 

- Tổ chức niêm yết công khai các bản đồ quy hoạch được phê duyệt kèm theo 

Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê 

duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Đồng Bành tỉnh Lạng Sơn 

tỷ lệ 1/2000, tại trụ sở UBND thị trấn Chi Lăng sau khi kết thúc Hội nghị. 
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- Chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc đô thị 

Hà Nội - UAC thực hiện công tác điều hành, tổ chức Hội nghị và chuẩn bị các tài 

liệu phục vụ Hội nghị. 

4.2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

Phối hợp với UBND thị trấn, Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội - 

UAC chuẩn bị các tài liệu, bản vẽ quy hoạch phục vụ Hội nghị. Kiểm tra, đôn đốc các 

đơn vị chuẩn bị các tài liệu, thiết bị và các điều kiện có liên quan phục vụ Hội nghị. 

4.3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

Cử phóng viên thực hiện ghi hình, đưa tin về Hội nghị. 

4.4. Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội - UAC (đơn vị tư vấn 

lập quy hoạch) 

- Chuẩn bị các tài liệu phục vụ Hội nghị gồm: Máy chiếu, màn chiếu phục 

vụ thuyết minh, trình chiếu quy hoạch. 

- Mời đơn vị tư vấn lập quy hoạch tham gia thuyết trình, giải đáp các vấn đề 

đại biểu nêu tại Hội nghị. 

- Phối hợp với UBND thị trấn Chi Lăng chuẩn bị Hội trường, khánh tiết và 

các điều kiện phục vụ Hội nghị. 

UBND huyện Chi Lăng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực 

hiện các nhiệm vụ được giao để công tác triển khai Hội nghị công bố quy hoạch 

đảm bảo tiến độ và nội dung./. 
 

  

 

Nơi nhận:        
- UBND tỉnh (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các thành phần tham dự; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu VT, KTHT (NTĐ) 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phùng Văn Nghĩa 
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