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Số:         /UBND-KT&HT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Cao Lộc, ngày       tháng 01 năm 2021 

V/v góp ý dự thảo Dự thảo báo cáo xem xét 

nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây 

dựng, quy hoạch đô thị đối với các dự án đã 

được chấp thuận chủ trương đầu tư 

 

 

Kính gửi:  Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Công văn số 27/SXD-QHKT&PTĐT ngày 08/01/2021 của Sở 

Xây dựng về việc lấy ý kiến nội dung dự thảo báo cáo xem xét nội dung điều chỉnh 

cục bộ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đối với các dự án đã được chấp 

thuận chủ trương đầu tư. UBND huyện Cao Lộc có ý kiến như sau: 

Việc thực hiện điều chỉnh cục bộ các quy hoạch theo định kỳ đối với các dự 

án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư là việc làm đúng đắn và phù hợp, góp 

phần tiết kiệm kinh phí thực hiện, thời gian thực hiện, thời gian và công sức trong 

việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư, lấy ý kiến thẩm định. 

Tại mục 1. Căn cứ pháp lý có liệt kê một số Quyết định phê duyệt quy hoạch 

như Quyết định 1055/QĐ-TTg, 1187/QĐ-UBND, 1578/QĐ-UBND, 1662/QĐ-

UBND-XD: Đề nghị bỏ các căn cứ này, do các quyết định phê duyệt đồ án quy 

hoạch chung và quy hoạch phân khu trên địa bàn tỉnh có rất nhiều, nếu chỉ liệt kê 4 

quyết định trên là chưa đủ, còn nếu liệt kê hết sẽ rất dài báo cáo và không tập trung 

vào nội dung chính.  

Phần kiến nghị của Báo cáo chưa đề cập đến điều chỉnh các quy hoạch chi 

tiết do các Chủ đầu tư dự án tự lập. Kinh phí thực hiện điều chỉnh các quy hoạch 

này sẽ do Chủ đầu tư tự thực hiện, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ thực hiện 

thẩm định và phê duyệt. 

Báo cáo chưa thể hiện được rõ ràng về quy trình thực hiện. UBND huyện 

Cao Lộc đề xuất Sở Xây dựng sẽ là cơ quan chủ trì, tổng hợp các nội dung cần 

điều chỉnh quy hoạch đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; Đến 

định kỳ, tùy theo thẩm quyền lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch sẽ giao cho 

UBND cấp huyện thực hiện việc điều chỉnh hoặc Sở Xây dựng tham mưu thực 

hiện đối với quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, đồng thời tham 



mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện. Mặt khác trong thời gian chờ đến 

định kỳ và chờ được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cần có phương hướng xử lý 

thuận tiện cho các nhà đầu tư về các thủ tục như thẩm định thiết kế cơ sở, cấp giấy 

phép xây dựng... về nội dung sự phù hợp với quy hoạch, tránh việc phải chờ đợi 

đến thời kỳ được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch gây mất thời gian cho nhà đầu tư 

và dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện. 

Trên đây là ý kiến của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc, kính gửi Sở Xây 

dựng xem xét./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng KTHT; 

- C, PVP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Cường 
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