
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

  

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-TCKH                  Cao Lộc, ngày       tháng  9  năm 2020 

   V/v đôn đốc thực hiện Kế hoạch số  

 258/KH-UBND ngày 24/8/2020 về  

 Phối hợp tổ chức lập quy hoạch tỉnh  

 Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm  

  nhìn đến năm 2050. 
 

       Kính gửi: - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị thuộc huyện; 

   - UBND các xã, thị trấn. 
   

Thực hiện Kế hoạch số 258/KH-UBND, ngày 24/8/2020 của UBND huyện 

Cao Lộc về Phối hợp tổ chức lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050; 

UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn 

vị; UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai Kế hoạch số 258/KH-UBND 

ngày 24/8/2020 của UBND huyện Cao Lộc về phối hợp tổ chức lập quy hoạch 

tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, như sau: 

 1. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân 

trên địa bàn dưới nhiều hình thức; thông qua các buổi hội nghị, toạ đàm, gặp mặt, 

qua các kênh, phương tiện thông tin đại chúng ... Nhằm cụ thể hóa các bước triển 

khai thực hiện công tác lập Quy hoạch tỉnh.  

 2. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị có liên quan, 

UBND các xã, thị trấn chủ động xây dựng các nội dung đề xuất tích hợp vào quy 

hoạch tỉnh đảm bảo kịp thời, có hiệu quả cao; thống nhất công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo. 

3. Xác định rõ 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 con người có 

năng lưc̣ tốt, trách nhiêṃ cao để tham gia tích cực, chủ động trong việc phối hợp 

lập Quy hoạch tỉnh, phân công trách nhiệm, nhiệm vụ, thời gian thực hiện cụ thể 

cho thành viên tham gia triển khai thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ đề ra theo 

lĩnh vực quản lý. 

 4. Đối với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị có liên 

quan: có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Phòng Tài chính – Kế hoạch, đơn vị tư 

vấn tổ chức nghiên cứu, xây dựng các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ; nghiên 

cứu, xây dựng các nội dung đề xuất được phân công; tham gia, đóng góp ý kiến 

đối với các nội dung của bản quy hoạch; cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu, 

tài liệu có liên quan phục vụ việc tổ chức xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh 

thuộc phạm vi phụ trách; đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện về chuyên môn 

đối với các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình. 

 5. Đối với UBND các xã, thị trấn: chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá thực 

trạng, đề xuất mục tiêu, định hướng về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc 



phòng, đối ngoại trên địa bàn được giao quản lý. Tập trung vào thế mạnh của 

từng địa phương, đề xuất những giải pháp đột phá trong việc phát triển kinh tế - 

xã hội của từng xã, thị trấn; đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội toàn huyện trong giai đoạn mới. 

UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn 

vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện, báo cáo 

tiến độ (theo mảng lĩnh vực của phụ lục kèm theo) về UBND huyện (qua phòng 

Tài chính – Kế hoạch vào ngày 20 của tháng cuối quý) những vấn đề liên quan 

theo quy định, trong quá trình thực hiện có vướng mắc báo cáo UBND huyện 

xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận:                    TL.  CHỦ TỊCH 

- Như trên;                                                                                    CHÁNH VĂN PHÒNG 
- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu VT, TCKH. 

                    

 

 

                                                                                      Hứa Anh Tuấn 
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