
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 644 /UBND-KTHT 
 

Đình Lập, ngày 20 tháng 6 năm 2019 

V/v Xin ý kiến thẩm định đồ án 

quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500 Khu đô thị phía Đông thị 

trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn 

 

 
Kính gửi: Sở Xây dựng Lạng Sơn 

  

Căn cứ Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2010 của 

Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;  

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

quy định chi tiết một số nội dung quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 quy định 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; 

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/04/2017 của Bộ Xây 

dựng, về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy 

hoạch đô thị; 

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ xây 

dựng V/v ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng" 

Căn cứ Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 13/4/2007 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn V/v Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đình Lập, huyện 

Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ Quyết định số 2192/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của UBND huyện 

Đình Lập Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm thị trấn Đình Lập, 

huyện Đình Lập. 

Căn cứ Quyết định số 2163/QĐ-BGTVT ngày 22/7/2008 của Bộ Giao 

thông Vận tải phê duyệt Dự án cải tạo nâng cấp QL31 đoạn Hữu Sản- Bản Chắt 

tỉnh Lạng Sơn (km 100+827,91 – km 161+500); 

Căn cứ Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán chi phí điều chỉnh quy hoạch chung 

xây dựng thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 

1/5.000; 

Căn cứ Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND 

huyện Đình Lập phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết thị trấn Đình 

Lập, huyện Đình Lập, tỷ lệ 1/500. 
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Căn cứ Báo cáo số 321/BC-SXD ngày 05/12/2018 của Sở Xây dựng tỉnh 

Lạng Sơn về việc xem xét chủ trương lập Quy hoạch chi tiết các Khu đô thị mới 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500. 

Căn cứ Thông báo số 02/TB-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp các Chủ Tịch, các 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương nghiên cứu, lập Quy hoạch chi tiết một 

số Khu đô thị mưới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500.  

Căn cứ Biên bản số 47/THYK ngày 04/06/2019 của UBND thị trấn Đình 

Lập về việc tổng hợp ý kiến đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu 

đô thị phía Đông thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

Để có cơ sở Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu 

đô thị phía Đông thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn theo Luật 

quy hoạch đô thị, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ. 

UBND huyện Đình Lập kính đề nghị Sở Xây dựng Lạng Sơn xem xét nội dung, 

hồ sơ nhiệm vụ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới 

phía Đông thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, cho ý kiến bằng 

văn bản trước khi Ủy ban nhân dân huyện thẩm định, phê duyệt theo quy định. 

(Hồ sơ gửi kèm: Thuyết minh, bản vẽ Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng 
tỷ lệ 1/500 Khu đô thị phía Đông thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng 
Sơn) 
 

Nơi nhận: 
- Như trên(eOffice); 

- CT, các PCT UBND huyện(eOffice); 

- Phòng KT&HT(eOffice); 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 
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