
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 
 

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 nội dung Điều chỉnh cục bộ 

quy hoạch chung xây dựng thành phố 

Lạng Sơn đến năm 2025, 

 tỷ lệ 1/10.000 

  

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn 

 

 Thực hiện Công văn số 1896/SXD-QHKT&PTĐT ngày 21/12/2020 của 

Sở Xây dựng về việc lấy ý kiến thẩm định nội dung Điều chỉnh cục bộ quy 

hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2025, tỷ lệ 1/10.000. 

UBND huyện có ý kiến như sau: 

 - Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn 

đến năm 2025, tỷ lệ 1/10.000 là cần thiết để tạo cơ sở pháp lý cho lập quy hoạch 

chi tiết Cảng cạn Lạng Sơn, tạo điều kiện để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - 

xã hội địa phương. UBND huyện Cao Lộc đồng ý với nội dung điều chỉnh cục 

bộ quy hoạch chung. 

 - Hiện nay UBND xã Yên Trạch đã tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư 

và UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường cập nhật quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại vị trí Cảng cạn Lạng Sơn theo quy định. 

 - Tại bảng dự toán trang 5, chi phí điều chỉnh quy hoạch chung đang ghi 

nhầm thành quy hoạch chi tiết; sửa lỗi chính tả tại mục 5. Vị trí địa điểm. 

Trên đây là nội dung tham gia ý kiến của UBND huyện Cao Lộc, đề nghị 

Sở Xây dựng xem xét, tổng hợp./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng KT&HT; 

- Phòng TN&MT; 

- C, PVP; 

- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Cường 
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