UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐÌNH LẬP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:729 /UBND-KTHT

Đình Lập, ngày 17 tháng 5 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tham gia ý kiến đối với nội
dung Nhiệm vụ Quy hoạch xây
dựng Vùng huyện Đình Lập,
tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040,
tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ
1/25.000.

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn
Thực hiện công văn số 640/SXD-QHKT&PTĐT ngày 21/4/2022 của Sở
Xây dựng tỉnh Lạng Sơn về việc lấy ý kiến thẩm định nội dung Nhiệm vụ Quy
hoạch xây dựng Vùng huyện Đình lập, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040, tầm nhìn
đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000. Sau khi nghiên cứu nội dung Nhiệm vụ, UBND
huyện Đình Lập có ý kiến như sau:
UBND huyện Đình Lập cơ bản nhất trí với nội dung Nhiệm vụ Quy hoạch
xây dựng Vùng huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040, tầm nhìn đến
năm 2050, tỷ lệ 1/25.000. Tuy nhiên, còn một số nội dung chưa phù hợp đề nghị
xem xét, chỉnh sửa lại cụ thể:
- Tại mục 1.2.1 (trang 6) các văn bản pháp luật căn cứ pháp lý lập quy
hoạch đề nghị bổ sung: Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày
17/11/2020; Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 của UBND tỉnh về
việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đình Lập, tỉnh Lạng
Sơn;
- Tại trang 8, phần nguồn tài liệu, số liệu bản đồ đề nghị bổ sung: Quyết
định số 687/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê
duyệt Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm
2030; Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đình Lập.
- Khi thực hiện lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Đình Lập đề nghị cần
tính toán sắp xếp tính kết nối vùng, đảm bảo tính kế thừa và phát triển hài hòa
với các khu vực xung quanh;
- Tại mục 2.2.2 (Trang 15): “Xã đạt chuẩn nông thôn mới 06/10 xã; 01 xã
NTM nâng cao, kết quả năm 2021…”
Đề nghị chỉnh sửa số liệu thành: “Xã đạt chuẩn nông thôn mới 07/10 xã;
02 xã NTM nâng cao, kết quả năm 2021…”
- Tại mục 3.1.4 (Trang 18):
+ Khổ 1 Bổ sung thêm 02 nhóm ngành nghề: Chế biến gỗ, chế biến nhựa
thông.
+ Khổ 3, đề nghị xem xét, chỉnh sửa thành:

“Chất lượng giáo dục đào tạo, cơ sở vật chất trường học không ngừng được
nâng cao; Công tác cải cách thủ tục hành chính luôn được rà soát, cải thiện”

“Dự án Khu trung tâm văn hóa, thể thao và dân cư huyện Đình Lập được
đầu tư xây dựng, các chính sách hỗ trợ người có công được triển khai góp phần
nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân, đảm bảo trật tự,
an ninh quốc phòng, an sinh xã hội”
- Tại phần b, mục 3.2.1 (Trang 19): “Xác định động lực phát triển kinh tế
chính của vùng huyện Đình Lập... Vùng cảnh quan sinh thái sông, hồ và biển...”
Đề nghị chỉnh sửa thành: “Xác định động lực phát triển kinh tế chính của
vùng huyện Đình Lập... Vùng cảnh quan sinh thái sông, hồ....”
UBND huyện Đình Lập kính gửi Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn xem xét,
tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng KTHT huyện;
- Lưu: VT.
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