
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BẮC SƠN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:        /KH-UBND  Bắc Sơn, ngày         tháng 02 năm 2022 
   

KẾ HOẠCH 

Tổ chức công bố điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Bắc Sơn, 

huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000 
 

 

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của chính phủ về 

lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 

72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và 

quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy 

định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Căn cứ Quyết định số 

223/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt điều 

chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 

2035, tỷ lệ 1/5000. 

         UBND huyện Bắc Sơn lập Kế hoạch công bố Quy hoạch điều chỉnh Quy 

hoạch chung thị trấn BắcSơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 

1/5000 như sau: 

1. Hình thức công bố 

- Tổ chức Hội nghị 

- Trưng bày thường xuyên, liên tục bản vẽ, nội dung phê duyệt đồ án quy 

hoạch tại trụ sở UBND thị trấn Bắc Sơn; 

- Thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng; 

2. Nội dung, hồ sơ công bố 

- Hồ sơ đồ án quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt 

- Tóm tắt nội dung đồ án Quy hoạch; 

- Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch. 

3. Thời gian, địa điểm công bố 

-  Ngày 18/02/2022 (thứ sáu); 

- Địa điểm công bố đồ án quy hoạch điều chỉnh Quy hoạch chung tại Trụ sở 

UBND thị trấn Bắc Sơn. 

- Chương trình công bố quy hoạch. 

+ 7h30: Chuẩn bị hội trường và treo panô, bản vẽ; 

+ 8h30: Văn phòng HĐND&UBND huyện giới thiệu đại biểu tham dự; 

+ 8h40 - 08h50: Lãnh đạo UBND huyện Bắc Sơn thông qua Quyết định số 

223/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt điều 
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chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến 

năm 2035, tỷ lệ 1/5000 

+ 08h50 - 09h30: Tham quan đồ án quy hoạch (đơn vị tư vấn giới thiệu). 

+ 09h30: Trao đổi thảo luận 

+ 10h00: Kết thúc buổi công bố 

 - Thời gian niêm yết công khai bản vẽ tối thiểu 30 ngày liên tục tại UBND 

thị trấn Bắc Sơn. 

4. Thành phần tham dự 

3.1. Đại biểu tỉnh:  

- Mời Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn. 

3.2. Đại biểu huyện:   

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Mời Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các phòng: Văn phòng HĐND-UBND huyện; Kinh tế và 

Hạ tầng; Tài nguyên và môi trường; Tài chính – Kế hoạch; Nông nghiệp và PTNT; 

Văn hóa Thông tin; Trung tâm Phát triển Quỹ đất; Đội quản lý trật tự đô thị;  

- Phóng viên Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông đến dự và đưa tin 

3.3. Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và quy hoạch 

đô thị. 

3.4. Đại biểu UBND thị trấn  (Đề nghị UBND thị trấn mời giúp) 

- Đại diện lãnh đạo Đảng ủy; HĐND, UBND, MTTQ xã, Công chức Địa 

chính xây dựng. Bí thư; trưởng thôn; trưởng khối phố. 

3.5. Các xã Long Đống, Bắc Quỳnh: 

- Đại diện lãnh đạo UBND xã. 

5. Tổ chức thực hiện  

5.1. UBND thị trấn Bắc Sơn: 

- Thông báo và chuẩn bị hội trường tại UBND thị trấn Bắc Sơn, phối hợp với 

đơn vị tư vấn lập quy hoạch chung xác định vị trí treo các bản vẽ đồ án công bố quy 

hoạch; 

- Lập danh sách và mời đại diện các tổ chức, đoàn thể có liên quan, đại diện 

nhân dân trong giới hạn quy hoạch. 

5.2. Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và quy hoạch đô thị. 

Phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bắc Sơn, UBND thị trấn Bắc 

Sơn chuẩn bị phương tiện phục vụ công bố quy hoạch ( Ma két; các bản vẽ, văn bản 

liên quan, máy chiếu…v.v). 

5.3. Phòng văn hóa và Thông Tin: Phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng và 

các đơn vị liên quan cập nhật điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Bắc Sơn, huyện 
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Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000 vào trang thông tin điện tử 

của huyện. 

Trên đây là nội dung Kế hoạch công bố điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn 

Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000. UBND 

huyện Bắc Sơn trân trọng thông báo tới các đơn vị liên quan biết, phối hợp thực 

hiện./.  
 

Nơi nhận:  
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
  

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Xây dựng; 
 

- TT Huyện ủy;  
- TT HĐND huyện;   

- CT; các PCT UBND huyện;   

- C, PVP HĐND&UBND huyện;   

- Các đơn vị như thành phần mời tại mục 5;   

- Lưu: VT.   

  Lộc Quang Hòa 
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