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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh tổ
chức lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh tổ
chức lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sở
Xây dựng xây dựng kế hoạch triển khai, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Nhằm cụ thể hóa các bước triển khai thực hiện công tác xây dựng phương án
phát triển đô thị tỉnh lỵ, thành phố, thị trấn và phân bố hệ thống điểm dân cư trên
địa bàn tỉnh; phương án phát triển kết cấu hạ tầng cấp, thoát nước tại đô thị;
phương án sắp xếp, phân bố không gian nghĩa trang; quy hoạch bảo vệ, khai thác
và sử dụng tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; Phương án
quản lý chất thải rắn để tích hợp vào quy hoạch tỉnh, giao các phòng ban thuộc Sở
phối hợp với các phòng ban chuyên môn thuộc các Sở, Ban, Ngành, UBND các
huyện, thành phố và đơn vị liên quan triển khai xây dựng các nội dung đề xuất tích
hợp vào quy hoạch tỉnh đảm bảo kịp thời, có hiệu quả và tính khả thi cao; thống
nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Sở Xây dựng trong quá trình triển khai thực
hiện.
Xác định rõ nội dung trọng tâm, phân công trách nhiệm, nhiệm vụ, thời gian
thực hiện cụ thể cho các phòng ban thuộc Sở chủ động triển khai thực hiện đúng kế
hoạch, tiến độ đề ra theo lĩnh vực quản lý, nhằm thống nhất từ nhận thức đến hành
động trong quá trình triển khai thực hiện.
II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
Các phòng được giao chủ trì thực hiện có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với
các phòng ban chuyên môn thuộc Sở; các Ban, ngành, UBND các huyện, thành
phố và các đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu, xây dựng các nội dung theo chức
năng, nhiệm vụ; nghiên cứu, xây dựng các nội dung đề xuất được phân công; cung
cấp đầy đủ các thông tin, số liệu, tài liệu có liên quan phục vụ việc tổ chức xây
dựng lập Quy hoạch tỉnh thuộc phạm vi phụ trách; đồng thời, chịu trách nhiệm
toàn diện về chuyên môn đối với các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ
của ngành, đơn vị mình.
1. Nội dung thực hiện:
1.1. Nội dung 1: Xây dựng phương án phát triển đô thị, nông thôn.
1.2. Nội dung 2: Xây dựng phương án phát triển kết cấu hạ tầng cấp, thoát
nước tại đô thị.
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1.3. Nội dung 3: Phương án sắp xếp, phân bố không gian nghĩa trang.
1.4. Nội dung 4: Quy hoạch bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng
sản làm vật liệu xây dựng thông thường.
1.5. Nội dụng 5: Phương án quản lý chất thải rắn.
2. Đơn vị thực hiện: Phòng QHKT&PTĐT chủ trì tham mưu, phối hợp các
phòng chuyên môn Sở Xây dựng thực hiện nội dung 1; Phòng Hạ tầng kỹ thuật và
Vật liệu xây dựng chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn Sở Xây dựng tham
mưu thực hiện nội dung 2, nội dung 3, nội dung 4 và nội dung 5.
3. Đơn vị phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện; UBND thành
phố Lạng Sơn và đơn vị liên quan.
4. Thời gian thực hiện: (chi tiết tại biểu 01 kèm theo Kế hoạch)
5. Tổng hợp báo cáo: Định kỳ ngày 30 hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện
gửi về Văn phòng Sở tổng hợp.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ kế hoạch này xây
dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo đúng thời gian yêu cầu; chủ động phối hợp với
các phòng, đơn vị liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Định kỳ trước
ngày 30 hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện gửi về Văn phòng Sở tổng hợp.
2. Các đồng chí Lãnh đạo Sở theo lĩnh vực được phân công, có trách nhiệm
chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.
3. Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hàng
tháng báo cáo Giám đốc Sở về tiến độ thực hiện./.
Nơi nhận:
- Các Sở: TN&MT, KH&ĐT, GTVT, TC, CT;
- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-LS;
- UBND các huyện;
- UBND thành phố;
- CVP, các phòng CM;
- Lưu: VT, QHKT&PTĐT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Sỹ Tân
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BIỂU 01
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 136/KH-UBND
NGÀY 11/8/2020 CỦA UBND TỈNH

(Kèm theo Kế hoạch số

STT

/KH-SXD ngày

Nội dung nhiệm vụ

/8/2020 của Sở Xây dựng)

Phòng chủ trì Cơ quan phối hợp

I

Xây dựng phương án phát triển đô thị, nông thôn

1

Thực trạng hệ thống đô thị, nông thôn tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn 20102020.
- Thực trạng hệ thống đô thị.

Phòng quy
hoạch kiến trúc
- Thực trạng phân bố dân cư khu vực nông và Phát triển đô
thôn.
thị
2

Các sở, ban,
ngành, đơn vị tư
vấn, UBND các
huyện, thành phố

- Dự báo đất xây dựng đô thị, dự kiến
những khu vực nông thôn có khả năng
Phòng quy
hình thành đô thị, điểm dân cư nông thôn
hoạch kiến trúc
tập trung
và Phát triển đô
thị
- Xác định các chỉ tiêu dự báo, chỉ tiêu
kinh tế-kỹ thuật về phát triển các khu dân
cư nông thôn trên địa bàn tỉnh theo đơn
vị hành chính cấp huyện

Tháng 1012/2020
Các sở, ban,
ngành, đơn vị tư
vấn, UBND các
huyện, thành phố

Phương án phát triển đô thị, nông thôn
- Phương án quy hoạch phát triển hệ
thống đô thị
- Định hướng phát triển các khu dân cư
nông thôn

Phòng quy
hoạch kiến trúc
và Phát triển đô
thị

Các sở, ban,
ngành, đơn vị tư
vấn, UBND các
huyện, thành phố

II

Phương án phát triển kết cấu hạ tầng cấp, thoát nước tại đô thị

1

Hiện trạng kết cấu hạ tầng cấp, thoát
nước

2

3

Tháng 912/2020

Các tiền đề dự báo phát triển
- Dự báo quy mô mô dân số đô thị
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Thời gian
thực hiện

Phương án phát triển kết cấu hạ tầng cấp, Phòng Hạ tầng
kỹ thuật và Vật
thoát nước
liệu xây dựng
Đề xuất các giải pháp chủ yếu thực hiện
quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng cấp,
thoát nước trên địa bàn tỉnh

Tháng 912/2020

UBND các huyện, Tháng 9thành phố và Công 11/2020
ty Cổ phần cấp
thoát nước Lạng
Sơn

III Phương án sắp xếp, phân bố không gian nghĩa trang
1

Thực trạng

2

Phương án sắp xếp, phân bố không gian

Phòng Hạ tầng

UBND các huyện,
thành phố; Sở Tài

Tháng 911/2020
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STT

Nội dung nhiệm vụ
các khu nghĩa trang

Phòng chủ trì Cơ quan phối hợp
kỹ thuật và Vật
liệu xây dựng

Thời gian
thực hiện

nguyên và Môi
trường và các đơn
vị có liên quan

3

Đề xuất các giải pháp thực hiện phương
án sắp xếp, phân bố không gian các khu
nghĩa trang trên toàn tỉnh

IV

Quy hoạch bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản làm vật liệu
xây dựng thông thường

1

Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, tài
Các sở, ban, ngành,
liệu phục vụ lập Quy hoạch bảo vệ, khai Phòng Hạ tầng
đơn vị tư vấn,
Tháng 10thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản kỹ thuật và Vật
UBND các huyện, 12/2020
làm vật liệu xây dựng thông thường hoàn liệu xây dựng
thành phố.
thành đề cương

2

3

Đánh giá thực trạng hoạt động thăm dò,
khai thác, chế biến và sử dụng tài
nguyên, khoáng sản làm vật liệu xây
dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phòng Hạ tầng
Lạng Sơn.
kỹ thuật và Vật
Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài liệu xây dựng
nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng
thông thường tỉnh Lạng Sơn thời kỳ
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

V

Phương án quản lý chất thải rắn

1

Phân tích, đánh giá hiện trạng chất thải
rắn trên địa bàn

2

Dự báo các yếu tố tác động đến hoạt
động quản lý chất thải rắn trên địa bàn
tỉnh Lạng Sơn

3

4

Các Sở, ban,
ngành, đơn vị tư
vấn, UBND các
huyện, thành phố.

Dự báo phát sinh, thu gom, vận chuyển, Phòng Hạ tầng Các sở, ban,
xử lý chất thải rắn trên tỉnh Lạng Sơn đến kỹ thuật và Vật ngành, đơn vị tư
vấn, UBND các
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
liệu xây dựng
huyện, thành phố
Quan điểm, mục tiêu hoạt động quản lý
chất thải rắn

5

Đề xuất các giải pháp về xử lý tiêu hủy
chất thải rắn

6

Xác định danh mục dự án đầu tư

Tháng
014/2020

Tháng 911/2020

