
  UBND TỈNH LẠNG SƠN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số: 2418/SXD-QHKT&PTĐT  Lạng Sơn, ngày  15  tháng  12 năm 2022 

V/v Công bố công khai và vận 

hành chính thức Hệ thống thông 

tin cơ sở dữ liệu quy hoạch dùng 

chung tỉnh Lạng Sơn 

  

 

 

Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

 - UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn; 

 - Các tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh; 

 - Các hiệp hội kinh tế xã hội thuộc Tỉnh hội. 

 

Thực hiện kế hoạch chuyển đổi số theo Quyết định số 1004/QĐ-BXD 

ngày 31/07/2020 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt "Kế hoạch Chuyển đổi số 

ngành Xây dựng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030"; Kế hoạch 

triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử theo 

Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ; Yêu cầu về công khai 

thông tin quy hoạch cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư theo Luật Quy 

hoạch năm 2017 và Luật Tiếp cận thông tin; 

Thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của 

UBND tỉnh, trong thời gian qua Sở Xây dựng đã hoàn thành việc chuyển đổi cơ 

sở dữ liệu quy hoạch xây dựng tỉnh Lạng Sơn gồm: 14 đồ án Quy hoạch chung 

thành phố, thị trấn; 03 đồ án Quy hoạch chung khu chức năng; 04 đồ án Quy 

hoạch phân khu; 06 đồ án Quy hoạch chi tiết phường, trung tâm xã thuộc thành 

phố Lạng Sơn; 02 đồ án Quy hoạch chi tiết trung tâm thị trấn các huyện; 08 đồ 

án Quy hoạch chi tiết cửa khẩu biên giới và 13 đồ án Quy hoạch chi tiết khác. 

Cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng tỉnh Lạng Sơn đã được tích hợp vào hệ thống 

cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng tỉnh Lạng Sơn trên Web và App trên di 

động hệ điều hành IOS, Android. Ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch trên di 

động cũng được tích hợp trên ứng dụng “Công dân số Xứ Lạng” để phục vụ 

công khai minh bạch về thông tin quy hoạch xây dựng cho người dân và doanh 

nghiệp.  

1. Sở Xây dựng Lạng Sơn công bố công khai và vận hành chính thức Hệ 

thống thông tin cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

bao gồm: 

- Trên Web: Tại địa chỉ https://quyhoach.langson.gov.vn; 

- Trên di động: Người dùng sử dụng thiết bị di động hệ điều hành IOS, 

Android có thể vào kho ứng dụng, gõ từ khóa “QH Lạng Sơn” hoặc “Công dân 

số Xứ Lạng” thực hiện tải và cài đặt ứng dụng để có thể tra cứu thông tin quy 

https://quyhoach.langson.gov.vn/


hoạch xây dựng trên thiết bị di động. 

2. Các thông tin được công khai về quy hoạch xây dựng bao gồm: Bản vẽ 

quy hoạch sử dụng đất (các chỉ tiêu chính gồm: chức năng sử dụng đất, diện 

tích, mật độ xây dựng, số tầng cao tối đa công trình); quy hoạch không gian, 

kiến trúc, cảnh quan; quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật; Thuyết minh và số 

Quyết định phê duyệt được cấp có thẩm quyền ban hành. 

3. Sở Xây dựng Lạng Sơn đề nghị: 

- UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện đăng tải công khai thông 

tin quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt lên hệ thống cung cấp 

thông tin quy hoạch, đồng thời hướng dẫn để cán bộ công chức, viên chức, 

người dân và doanh nghiệp biết, sử dụng để khai thác thông tin cũng như phục 

vụ công tác quản lý. Trong quá trình trình khai thác sử dụng, kịp thời phản ánh 

các vướng mắc bất cập (nếu có) về đến Sở Xây dựng để được nghiên cứu, điều 

chỉnh đảm bảo hiệu quả hoạt động của hệ thống. 

- Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ tuyên truyền, đưa ứng dụng công 

khai thông tin quy hoạch xây dựng lên Cổng thông tin của Sở Xây dựng, Cổng 

thông tin của UBND tỉnh và phương tiện thông tin đại chúng để người dân, 

doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước có thể tiếp cận, sử dụng Hệ 

thống thông tin quy hoạch trên địa bản tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Xây dựng trân trọng thông báo, công bố công khai và vận hành chính 

thức Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quy hoạch dùng chung tỉnh Lạng Sơn với 

nội dung trên để các đơn vị được biết./. 

 

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;   PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Lãnh đạo Sở ;    
- Các phòng CM;   
- Lưu: VT, QHKT&PTĐT.   
   
   
  Nguyễn Duy Đông 
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