
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:        /UBND-TCKH 

 

V/v cung cấp thông tin, số 

liệu bổ sung phục vụ công tác 

lập phương án phát triển 

huyện Đình Lập trong Quy 

hoạch tỉnh Lạng Sơn 

Đình Lập, ngày       tháng 4 năm 2022 

                    Kính gửi:    

 - Các phòng: Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế và Hạ 

tầng; Nông nghiệp và PTNT; Tài nguyên và Môi 

trường; Văn hóa và Thông tin; Lao động, Thương 

Binh, Xã Hội - DT;  

 - Công an huyện; Ban Chỉ huy quân sự huyện; 

 - Chi cục Thống kế Lộc Bình - Đình Lập. 

 

Thực hiện Kế hoạch 136/KH-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh về 

Tổ chức lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050; UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 01/9/2020 

của UBND huyện về tổ chức, thực hiện Kế hoạch 136/KH-UBND ngày 

11/8/2020 của UBND tỉnh. 

Đến nay Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 đang trong quá quá trình nghiệm thu giai đoạn 2 để gửi xin ý kiến các Sở - 

Ngành; Phương án phát triển huyện Đình Lập đang được hoàn thiện phần hiện 

trạng và một số định hướng chiến lược. Để phục vụ công tác nghiên cứu, đánh 

giá được sát nhất, theo yêu cầu của đơn vị tư vấn, UBND huyện Đình Lập đề 

nghị các cơ quan, đơn vị cung cấp bổ sung thông tin, số liệu bổ sung phục vụ 

công tác lập phương án phát triển huyện Đình Lập trong Quy hoạch tỉnh Lạng 

Sơn cụ thể như sau: 

1. Các đơn vị cung cấp thông tin, số liệu gồm 

 1.1.  Phòng Tài chính - Kế hoạch 

 - Báo cáo kinh tế xã hội giai đoạn 2010-2015 và 2015-2020. 

 - Nghị quyết đại hội đảng bộ giai đoạn 2015-2020 và 2021-2025. 

 - Chương trình hành động theo nghị quyết đại hội đảng bộ giai đoạn 

2015-2020 và 2021-2025. 

 - Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư công và thu hút đầu tư. 

 - Báo cáo các ngành giai đoạn giai đoạn 2010-2015 và 2015-2020. 

1.2. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

 - Địa chất, thổ nhưỡng, thủy văn 

 - Hiện trạng khai thác khoáng sản 

 - Tình hình thiên tai, điểm sạt lở 



 - Hiện trạng hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải đô thị, nông thôn 

và công nghiệp 

 - Hiện trạng quản lý chất thải rắn 

 - Hiện trạng quản lý nghĩa trang 

 - Hiện trạng xử lý nước thải sinh hoạt 

1.3.  Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

 - Tài nguyên thủy sản 

 - Hiện trạng và quy hoạch hệ thống cấp nước, các công trình thủy lợi. 

 1.4. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 

 - Tình hình giáo dục nghề nghiệp 

 - Tỷ lệ hộ nghèo 5 năm gần đây 

 - Hiện trạng lao động, chất lượng và cơ cấu lao động theo các ngành 

 - Hiện trạng công tác an sinh xã hội 

 1.5. Phòng Văn hóa Thông tin và TT 

 - Thực trạng ngành văn hóa 

 - Thực trạng hoạt động thể dục thể thao, các công trình có liên quan. 

 1.6.  Phòng Kinh tế và Hạ tầng  

 - Hiện trạng Khoa học và Công nghệ trên địa bàn huyện 

 - QHC thị trấn, QH xây dựng vùng huyện (nếu có) 

 - Hiện trạng quản lý nghĩa trang 

 1.7.  Chi cục thống kê Lộc Bình - Đình Lập 

 - Niên giám thống kê 2011-2020. 

 1.8. Công an huyện; Ban chỉ huy quân sự huyện 

 - Danh mục các công trình hiện trạng và dự kiến xây dựng. (tên, địa điểm, 

diện tích) 

 - Đối ngoại. 

2. Thời gian các đơn vị gửi thông tin, số liệu: Chậm nhất ngày 

15/4/2022. 

3. Đơn vị tổng hợp, nhận thông tin, số liệu: Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị quan 

tâm, thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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