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V/v Công bố điều chỉnh Quy hoạch chi 

tiết xây dựng mốc 1140 xã Bảo Lâm, 

huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 

 

 

  

  Kính gửi:  

    - Ủy ban nhân dân xã Bảo Lâm; 

   - Trung tâm Quy hoạch xây dựng Lạng Sơn; 

 

Thực hiện Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng mốc 

1140 xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Sau khi xem xét UBND 

huyện có ý kiến như sau: 

- Để việc công bố quy hoạch đúng quy định, UBND huyện giao UBND xã 

Bảo Lâm chủ trì, phối hợp với Trung tâm Quy hoạch xây dựng Lạng Sơn và các 

đơn vị liên quan tổ chức công bố nội dung điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây 

dựng mốc 1140 xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Thời gian thực 

hiện xong trước ngày 26/6/2021 và gửi Biên bản công bố về phòng UBND 

huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng). 

- Hình thức công bố theo quy định tại Điều 42 Luật Xây dựng năm 2014 

và phải đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng chống dịch. 

- Thông tin tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã với các nội 

dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch nêu trên. 

- Niêm yết công khai hồ sơ bản vẽ và Quyết định số 1138/QĐ-UBND 

ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết xây dựng mốc 1140 xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 

tại trụ sở UBND xã. 

- Đề nghị Trung tâm Quy hoạch xây dựng Lạng Sơn (Đơn vị tư vấn) 

chuẩn bị và cung cấp đầy đủ các hồ sơ tài liệu liên quan và phối hợp với UBND 

xã Bảo Lâm thực hiện niêm yết công khai hồ sơ điều chỉnh quy hoạch theo quy 

định. Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu để phục vụ việc công bố, in bản vẽ để trưng 

bày tại UBND xã. Cung cấp hồ sơ giấy cho UBND huyện Cao Lộc (qua phòng 

Kinh tế và Hạ tầng) và UBND xã Bảo Lâm để quản lý.   



 2 

Trên đây là ý kiến của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc, yêu cầu UBND 

xã Bảo Lâm và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng KT&HT; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Cường 
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