
UỶ BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN TRÀNH ĐỊNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số: 154/KH-UBND  Tràng Định, ngày 08 tháng 10 năm 2019 
   

 

KẾ HOẠCH 
Công bố đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 khu vực   

biên giới Nà Nưa, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn    
 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50 năm 2014; 
Căn cứ Luật Đất đai  ngày 29/11/2013 của Quốc hội; 

 Căn cứ Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ 
Quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; 

Căn cứ Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về 
Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy 
định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Thực hiện Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn Phê duyệt Đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 khu 
vực biên giới Nà Nưa, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; 

UBND huyện Tràng Định lập kế hoạch Công bố nội dung Đồ án Điều 
chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 khu vực biên giới Nà Nưa, xã 
Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn với nội dung như sau: 

1. Hình thức công bố 
- Trưng bày thường xuyên, liên tục bản vẽ, nội dung phê duyệt đồ án quy 

hoạch tại Nhà Văn hóa thôn Nà Nưa, xã Quốc Khánh. 
- Thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. 
- Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch. 
2. Thời gian, địa điểm công bố 
- Khai mạc: Ngày 14/10/2018 (thứ Hai).  
+ 8h00: Chuẩn bị hội trường và treo panô, bản vẽ; 
+ 9h00: Văn phòng UBND xã Quốc Khánh giới thiệu đại biểu tham dự; 
+ 9h30 - 10h00: Lãnh đạo UBND huyện Tràng Định đọc Quyết định phê 

duyệt Đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 khu vực biên 
giới Nà Nưa, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.  

+ 10h00 - 11h00: Tham quan đồ án quy hoạch (đơn vị tư vấn giới thiệu). 
- Thời gian niêm yết công khai bản vẽ trong 30 ngày liên tục. 
- Địa điểm công bố: Tại Nhà Văn hóa thôn Nà Nưa, xã Quốc Khánh. 
3. Thành phần  
3.1. Cấp huyện: 
- Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng (có giấy mời riêng). 
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- Đại diện lãnh đạo UBND huyện;  
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện; 
- Đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 
- Đại diện lãnh đạo Tài nguyên và Môi trường; 
- Đại diện Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải quốc tế Việt Trung; 
- Đài truyền thanh, truyển hình (đưa tin); 
3.2. Xã Quốc Khánh: 
- Đại diện lãnh đạo Đảng ủy;  
- Đại diện lãnh đạo HĐND; lãnh đạo UBND;  
- Đại diện lãnh đạo các Hội, Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể của xã; 
- Bí thư, Trưởng thôn và một số hộ dân các thôn thuộc phạm vi ranh giới Điều 

chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 khu vực biên giới Nà Nưa, xã Quốc 
Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn (Giao UBND xã mời giúp).  

3.3. Trung tâm quy hoạch xây dựng Lạng Sơn: Đại diện lãnh đạo Trung 
tâm, phòng chuyên môn. 

4. Tổ chức thực hiện  
4.1. UBND xã Quốc Khánh 
- Thông báo và chuẩn bị hội trường tại Nhà Văn hóa thôn Nà Nưa, xã 

Quốc Khánh, vị trí treo các bản vẽ hồ sơ đồ án quy hoạch để công bố; 
- Lập danh sách và mời đại diện các tổ chức, cơ quan có liên quan, đại 

diện nhân dân trong giới hạn quy hoạch. 
- Lập chương trình công bố quy hoạch, giới thiệu đại biểu, khai mạc và bế 

mạc hội nghị công bố Quyết định. 
4.2. Trung tâm quy hoạch xây dựng Lạng Sơn phối hợp với phòng Kinh tế 

và Hạ tầng huyện Tràng Định, UBND xã Quốc Khánh chuẩn bị phương tiện 
phục vụ công bố quy hoạch (các bản vẽ, văn bản liên quan, máy chiếu…v.v). 

Trên đây là nội dung Kế hoạch công bố đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy 
hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 khu vực biên giới Nà Nưa, xã Quốc Khánh, huyện 
Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo tới các đơn vị liên quan biết, 
phối hợp thực hiện./.  

(Kế hoạch này thay cho giấy mời) 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT Huyện ủy (b/c); 
- TT HĐND huyện (b/c); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 
- Các phòng: KT-HT, TN&MT, NN&PTNT; 
- Trung tâm PT QĐ huyện; 
- UBND xã Quốc Khánh; 
- Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải quốc tế Việt Trung; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: Văn thư. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Lý Văn Lâm 
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