
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LỘC BÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-UBND Lộc Bình, ngày      tháng 3 năm 2023 
 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện nhiệm vụ lập Chương trình phát triển đô thị;  

lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị; lập quy hoạch vùng đến năm 2040,  

tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000 

  
 

Căn cứ Quyết định số 1147-QĐ/TU ngày 13/01/2023 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 

năm 2023 của các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; 

Căn cứ Công văn số 311/SXD-QHKT&PTĐT ngày 30/3/2022 của Sở Xây 

dựng tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn quy trình lập, thẩm định và phê duyệt Chương 

trình phát triển đô thị cho các đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Công văn số 1173/SXD-QHKT&PTĐT ngày 30/6/2022 của Sở Xây 

dựng tỉnh Lạng Sơn triển khai thực hiện lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến 

trúc có giá trị; lập quy chế quản lý kiến trúc đối với các đô thị; lập, phê duyệt, ban 

hành quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Công văn số 1120-CV/HU ngày 01/02/2023 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy giao xây dựng kế hoạch thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm của 

huyện và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của các chi, đảng bộ năm 2023. 

 Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 

lập Chương trình phát triển đô thị; lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị; lập quy 

hoạch Vùng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể, các bước thực hiện, mốc thời gian lập 

Chương trình phát triển cho từng đô thị: Chương trình phát triển đô thị thị trấn Lộc 

Bình và thị trấn Na Dương, giai đoạn 2020-2035; lập Quy chế quản lý kiến trúc đô 

thị đối với thị trấn Lộc Bình và thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình; Lập quy hoạch 

Vùng huyện Lộc Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000. 

- Xác định kinh phí và dự trù bố trí nguồn kinh phí thực hiện.  

2. Yêu cầu 

- Trong năm 2023 hoàn thành lập Chương trình phát triển cho từng đô thị: 

Chương trình phát triển đô thị thị trấn Lộc Bình và thị trấn Na Dương, giai đoạn 

2020-2035. 

- Trong năm 2023 hoàn thành lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị đối với thị 

trấn Lộc Bình và thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình. 
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- Trong năm 2023 hoàn thành 50% lập quy hoạch vùng đến năm 2040, tầm 

nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Lập Chương trình phát triển cho từng đô thị: Chương trình phát triển 

đô thị thị trấn Lộc Bình và thị trấn Na Dương, giai đoạn 2020-2035: 

a) Thời gian tổ chức thực hiện: Trong năm 2023. 

b) Quy trình thực hiện:  

- Bước 1: UBND huyện tổ chức lập Đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí, 

trình Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.  

 - Bước 2: UBND huyện tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn theo quy định để 

lập Chương trình phát triển đô thị cho từng đô thị: Chương trình phát triển cho 

từng đô thị thị trấn Lộc Bình và thị trấn Na Dương, giai đoạn 2020-2035.  

 - Bước 3: Đơn vị tư vấn (do Huyện tổ chức lựa chọn) phối hợp với các cơ quan 

liên quan để tổ chức lập Chương trình phát triển cho từng đô thị thị trấn Lộc Bình và 

thị trấn Na Dương, giai đoạn 2020-2035. 

 - Bước 4: Trong quá trình tổ chức lập UBND huyện gửi lấy ý kiến của các 

Sở, Ban, Ngành và các cơ quan liên quan của tỉnh.  

 - Bước 5: UBND cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cấp huyện thông qua 

nội dung chương trình (Việc trình HĐND huyện thông qua Chương trình có thể thực 

hiện song song trong quá trình thẩm định, đảm bảo thông qua trước khi trình UBND 

tỉnh phê duyệt) tại kỳ họp giữa năm năm 2023 của Hội đồng nhân dân cấp huyện. 

 - Bước 6: UBND huyện trình Sở Xây dựng thẩm định. 

 - Bước 7: Sở Xây dựng tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

 - Bước 8: UBND tỉnh phê duyệt Chương trình. 

 - Bước 9: UBND cấp huyện tổ chức công bố và xây dựng kế hoạch cụ thể 

tổ chức thực hiện Chương trình. Nội dung công bố gồm: Quyết định phê duyệt 

chương trình phát triển đô thị và các tài liệu khác kèm theo.  

2. Lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị đối với thị trấn trấn Lộc Bình và 

thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình: 

a) Thời gian tổ chức thực hiện: Trong năm 2023. 

b) Quy trình thực hiện:  

- Bước 1: UBND huyện phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập quy chế 

quản lý kiến trúc đô thị đối với thị trấn Lộc Bình và thị trấn Na Dương, huyện Lộc 

Bình. 

- Bước 2: UBND huyện lựa chọn đơn vị tư vấn và ký hợp đồng thực hiện 

lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị đối với thị trấn Lộc Bình và thị trấn Na Dương, 

huyện Lộc Bình. 
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- Bước 3: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với đơn vị tư vấn tổ 

chức lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị đối với thị trấn Lộc Bình và thị trấn Na 

Dương, huyện Lộc Bình. Gồm các nội dung: 

+ Điều tra hiện trạng, khảo sát thực địa; thu thập bản đồ, tài liệu, số liệu về 

điều kiện tự nhiên, các loại hình thiên tai thường xảy ra trong khu vực, quy hoạch, 

thiết kế đô thị (nếu có) và các tài liệu, căn cứ pháp lý có liên quan làm cơ sở lập 

quy chế quản lý kiến trúc; 

+ Soạn thảo quy chế quản lý kiến trúc đô thị đối với thị trấn Lộc Bình và thị 

trấn Na Dương, huyện Lộc Bình; 

+ Lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự thảo quy chế 

quản lý kiến trúc. Thời gian lấy ý kiến tối thiểu 15 ngày đối với cơ quan, 30 ngày 

đối với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư. 

- Bước 4: Trình Sở Xây dựng thẩm định quy chế quản lý kiến trúc đô thị đối 

với thị trấn Lộc Bình và thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình. Sở Xây dựng phối 

hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định quy chế quản lý kiến trúc đô thị. 

Ban hành thông báo kết quả thẩm định làm cơ sở để Ủy ban nhân dân huyện Lộc 

Bình hoàn thiện hồ sơ quy chế quản lý kiến trúc đô thị đối với thị trấn Lộc Bình và 

thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình.  

- Bước 5: Trình phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc. Gồm các nội 

dung: 

+ Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu, hoàn chỉnh quy chế quản lý kiến trúc đô 

thị thị trấn Lộc Bình và thị trấn Na Dương theo ý kiến thẩm định; tham mưu UBND 

tỉnh trình thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh nội dung quy chế quản lý kiến trúc đô 

thị đối với thị trấn Lộc Bình và thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình. 

+ Ủy ban nhân dân huyện trình UBND tỉnh phê duyệt quy chế quản lý kiến 

trúc đô thị đối với thị trấn Lộc Bình và thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình sau khi 

đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. 

+ UBND tỉnh phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc. 

- Bước 6: Công bố quy chế quản lý kiến trúc đô thị đối với thị trấn Lộc Bình 

và thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình.  

3. Lập quy hoạch Vùng huyện Lộc Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến 

năm 2050, tỷ lệ 1/25.000: 

a) Thời gian tổ chức thực hiện: Năm 2023 - 2024. 

b) Quy trình thực hiện:  

- Bước 1: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu UBND huyện trình 

UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch Vùng đến 

năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000. UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu. 
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- Bước 2: UBND huyện lựa chọn đơn vị tư vấn và ký hợp đồng thực hiện 

lập quy hoạch Vùng huyện Lộc Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 

1/25.000.  

- Bước 3: Ban Quản lý dự án lập quy hoạch Vùng huyện Lộc Bình đến năm 

2040, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000 phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức 

lập quy hoạch Vùng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000.  

- Bước 4: Lấy ý kiến tham gia của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, của 

các Sở, Ban, Ngành liên quan về nội dung quy hoạch Vùng huyện Lộc Bình đến 

năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000. 

- Bước 5: UBND huyện trình Hội đồng nhân dân cấp huyện thông qua Nội 

dung quy hoạch Vùng huyện Lộc Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 

1/25.000. 

- Bước 6: Trình Sở Xây dựng thẩm định quy hoạch Vùng huyện Lộc Bình 

đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000. 

- Bước 7: Trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch Vùng huyện Lộc Bình đến 

năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000 (trong năm 2023 triển khai 50% 

quy hoạch Vùng huyện Lộc Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 

1/25.000). 

- Bước 8: Công bố quy hoạch Vùng huyện Lộc Bình đến năm 2040, tầm nhìn 

đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng  

- Cơ quan thường trực chủ trì phối hợp với các phòng ban chuyên môn, 

UBND các xã, thị trấn trong việc tổ thực hiện chức lập Chương trình phát triển cho 

từng đô thị: Chương trình phát triển đô thị thị trấn Lộc Bình và thị trấn Na Dương, 

huyện Lộc Bình, giai đoạn 2020-2035; lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị đối với 

thị trấn Lộc Bình và thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình; lập quy hoạch Vùng 

huyện Lộc Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000. 

- Lập khái toán kinh phí thực hiện, xây dựng tiến độ cụ thể lập Chương trình 

phát triển cho từng đô thị: Chương trình phát triển đô thị thị trấn Lộc Bình và thị 

trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, giai đoạn 2020-2035; lập Quy chế quản lý kiến 

trúc đô thị đối với thị trấn Lộc Bình và thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình; Lập 

quy hoạch Vùng huyện Lộc Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 

1/25.000. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất UBND huyện 

bố trí nguồn kinh phí đầu tư thường xuyên, đảm bảo bố trí ngân sách thực hiện 

Chương trình phát triển cho từng đô thị: Chương trình phát triển đô thị thị trấn Lộc 

Bình và thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, giai đoạn 2020-2035; lập Quy chế 

quản lý kiến trúc đô thị đối với thị trấn Lộc Bình và thị trấn Na Dương, huyện Lộc 

Bình; Lập quy hoạch Vùng huyện Lộc Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, 
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tỷ lệ 1/25.000 theo quy định của pháp luật về Ngân sách nhà nước và phù hợp với 

khả năng ngân sách địa phương.  

- Tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu tư vấn lập quy hoạch Vùng huyện Lộc Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến 

năm 2050, tỷ lệ 1/25.000. 

3. Các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan: phối hợp phòng Kinh tế và 

Hạ tầng tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, tham gia kiểm tra, giám sát và đôn 

đốc thực hiện theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ. 

4. UBND các xã, thị trấn 

- Phối hợp với các phòng ban chuyên môn trong công tác lập Chương trình 

phát triển cho từng đô thị: Chương trình phát triển đô thị thị trấn Lộc Bình và thị 

trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, giai đoạn 2020-2035; lập Quy chế quản lý kiến 

trúc đô thị đối với thị trấn Lộc Bình và thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình; lập quy 

hoạch Vùng huyện Lộc Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000. 

- Thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng, hoạt động 

kiến trúc trên địa bàn theo phân cấp; xử lý hoặc đề xuất xử lý cương quyết và dứt 

điểm theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng theo quy định. 

- Phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng trong Công bố Chương trình phát 

triển cho từng đô thị: Chương trình phát triển đô thị thị trấn Lộc Bình và thị trấn Na 

Dương, huyện Lộc Bình, giai đoạn 2020-2035; Quy chế quản lý kiến trúc đô thị đối 

với thị trấn Lộc Bình và thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình; Quy hoạch Vùng 

huyện Lộc Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, vận động Nhân 

dân tham gia giám sát việc triển khai thực hiện: Chương trình phát triển cho từng 

đô thị: Chương trình phát triển đô thị thị trấn Lộc Bình và thị trấn Na Dương, huyện 

Lộc Bình, giai đoạn 2020-2035; lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị đối với thị trấn 

Lộc Bình và thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình; lập quy hoạch Vùng huyện Lộc 

Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Xây dựng (b/c); 

- TT Huyện ủy;  

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn, ĐVSN thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, KTHT(LVT). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Chiều 
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