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HUYỆN CAO LỘC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-UBND Cao Lộc, ngày       tháng 01 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức công bố Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung chuyển hàng hóa 

thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 (giai đoạn 2) 
 

 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 72/2019/NĐ-

CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy 

hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết 

một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu Trục trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2000; 

Căn cứ Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu Trung chuyển hàng hóa thuộc khu 

kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 

04/10/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu trung 

chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung chuyển hàng 

hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 (giai đoạn 2); 

UBND huyện Cao Lộc lập Kế hoạch công bố Quy hoạch chi tiết xây dựng 

Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, 

tỷ lệ 1/500 (giai đoạn 2) như sau: 

1. Hình thức công bố 

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, lựa chọn hình thức 

công bố như sau: 

- Công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của UBND huyện; 

- Trưng bày thường xuyên, liên tục bản vẽ, nội dung đồ án quy hoạch tại 

trụ sở UBND xã Phú Xá và UBND xã Thuỵ Hùng. 
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- Thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống phát thanh 

của xã: Tóm tắt nội dung đồ án Quy hoạch; Quyết định phê duyệt đồ án Quy 

hoạch. 

- In ấn, phát hành rộng rãi bản đồ quy hoạch xây dựng, quy định về quản 

lý quy hoạch xây dựng được phê duyệt. 

2. Tổ chức thực hiện  

2.1. UBND xã Phú Xá, xã Thụy Hùng: Thực hiện trưng bày, treo các bản vẽ 

đồ án công bố quy hoạch, Quyết định phê duyệt quy hoạch; Thực hiện phát thanh 

trên hệ thống loa phát thanh. Lập biên bản về việc công bố quy hoạch và trưng bày, 

niêm yết thường xuyên, liên tục bản vẽ, nội dung đồ án quy hoạch tại trụ sở UBND 

xã Phú Xá, UBND xã Thuỵ Hùng. Biên bản công bố được lập và gửi về Sở Xây 

dựng, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và UBND huyện 

Cao Lộc (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng). Yêu cầu thực hiện xong trước ngày 

26/01/2022. 

2.2. Công ty cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn, Tổng công ty tư vấn 

xây dựng Việt Nam - CTCP phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cao 

Lộc, UBND xã Phú Xá, UBND xã Thụy Hùng chuẩn bị hồ sơ, bản vẽ để phục 

vụ công bố quy hoạch và trưng bày, niêm yết (các bản vẽ, văn bản liên quan…). 

2.3. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Phối hợp với Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng và các đơn vị liên quan công bố công khai Quy hoạch chi tiết xây dựng 

Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, 

tỷ lệ 1/500 (giai đoạn 2) trên Trang thông tin điện tử của huyện. 

2.4. Phòng Kinh tế và hạ tầng: Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và phối 

hợp các đơn vị thực hiện theo nhiệm vụ đã phân công; kịp thời báo cáo, tham 

mưu UBND huyện giải quyết các nội dung phức vướng mắc, vượt thẩm quyền. 

Trên đây là nội dung Kế hoạch công bố Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu 

trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỷ lệ 

1/500 (giai đoạn 2). UBND huyện Cao Lộc trân trọng thông báo tới các đơn vị 

liên quan biết, phối hợp thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Sở Xây dựng; 

- BQL KKTCK ĐĐ-LS; 

- CT, PCT UBND huyên; 

- Phòng KT&HT; TN&MT; 

- Văn phòng HĐND&UBND; 

- C, PVP; 

- Công ty cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn; 

- UBND các xã Thụy Hùng; Phú Xá; 

- Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam - 

CTCP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Cường 
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