
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận thị trấn Thất Khê, 

 huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn là đô thị loại V 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; Luật Sửa đổi, bổ sung một 

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

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Uỷ ban 

Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; 

Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030; 

Căn cứ Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 

2035; 

Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 31/01/2012 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thất Khê, 

huyện Tràng Định, đến năm 2025 tỷ lệ 1/5000; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 36/TTr- SXD ngày 

16/3/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công nhận thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn là 

đô thị loại V. 

1. Phạm vi, quy mô đô thị:  

Bao gồm toàn bộ diện tích đất đai tự nhiên của thị trấn Thất Khê, huyện 

Tràng Định, diện tích 87,0ha. 

2. Tính chất đô thị:  

Là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội, thương mại 

và dịch vụ của huyện Tràng Định; là đầu mối giao thông quan trọng cửa ngõ 

phía Bắc của tỉnh, có ý nghĩa chiến lược quan trọng về an ninh, quốc phòng. 

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, 



ngành cấp tỉnh, UBND huyện Tràng Định, Chủ tịch UBND thị trấn Thất Khê, 

huyện Tràng Định và các tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./ 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 2; 

- Bộ Xây dựng; 

- Bộ Nội vụ; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các PVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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