
UỶ BAN NHÂN DÂN 

  HUYỆN CAO LỘC 

 

Số:         /UBND-KTHT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Cao Lộc, ngày       tháng 11  năm 2021 

V/v góp ý thẩm định nội dung 

Nhiệm vụ quy hoạch phân khu Khu 

tổ hợp dịch vụ, sân golf, du lịch 

sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị tại 

xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn 

và xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, 

tỷ lệ 1/2000. 

 

 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Công văn số 1843/SXD-QHKT&PTĐT ngày 21/10/2021 của Sở 

Xây dựng về việc góp ý thẩm định nội dung Nhiệm vụ quy hoạch phân khu Khu tổ 

hợp dịch vụ, sân golf, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị tại xã Quảng Lạc, 

thành phố Lạng Sơn và xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỷ lệ 1/2000.  

Sau khi xem xét nội dung Hồ sơ Nhiệm vụ quy hoạch kèm theo, Ủy ban 

nhân dân huyện Cao Lộc có ý kiến như sau: 

- Thành phần hồ sơ Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch: Có thuyết minh nhiệm 

vụ và bản vẽ sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch, phù hợp theo quy định tại Thông tư số 

12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm 

vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng 

khu chức năng đặc thù; 

- Đề nghị bổ sung các cơ sở pháp lý:  

+ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 

về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và nghị định số 

44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về 

quy hoạch xây dựng;  

+ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

+ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định 

về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác 

động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường 

+ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ về Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

Luật bảo vệ môi trường. 

- Hồ sơ thuyết minh chưa đề cập đến các yêu cầu về công tác Điều tra khảo 

sát hiện trạng; đánh giá môi trường chiến lược; chưa có nội dung đề xuất, lựa chọn 

các chỉ tiêu cơ bản áp dụng, dự kiến về dân số, sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ 



tầng kỹ thuật của khu quy hoạch, trên cơ sở phân tích, tổng hợp từ các quy hoạch 

có liên quan đã được phê duyệt. 

- Đề nghị bổ sung Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm 

vụ quy hoạch; bổ sung diễn giải Dự toán chi phí lập quy hoạch tuân thủ theo 

Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng 

dẫn xác đinh, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và các quy định hiện hành. 

  Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc góp ý kiến và đề nghị Sở Xây dựng xem 

xét, tổng hợp theo quy định./. 
 

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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