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Thirc hin nhiçm vi dieu chinh quy hoach chung thanh pho Lang Son,
tinh L ang Son den näm 2030 vâ tam nhIn den närn 2050 vói miic tiêu dat tiêu
chuân do thi loti I vào näm 2030; trên co sà Kêt 1un so 09-KL/TU1 ngày
23/11/2020 cUa Ban Thu'ing vi Tinh üy Lang Son ye phuong an mi rng dja
giâi hành chinh thành phô Lng Son, dé dam báo thçrc hin dông b6 diêu chinh
quy hoach chung thành phô Lang Son dn nàm 2030, tam nhIn den nàm 2050 và
vic m& rng da giâi hành chInh (DGHC) thânh phô Lng Son, Uy ban nhân
dan tinh Lang Son báo cáo, xin kiên B6 Ni vu ye chU trucmg thirc hin dôi
v&i Phuong an m& rng DGHC thành phô L a ng Son nhu sau:
1. ye hin trng DVHC tinh Lng Son và thành ph 0A Lng Sun
1.1. Tinh Ltng Son

Tinh Lang San là tinh min n(ii, biên giâi tip giáp v&i tinh Quáng lay,
Trung QuOc, nàm trén tn.ic hành lang kinh tê Nam Ninh (Trung Quôc) Lang
Son Ha Ni Hi Phông Qung Ninh (Vit Nam) voni triic giao thông huyêt
m ach lt Quôc 16 1A và tuyên duing sat lien va n quôc tê Vit Nam Trung
Quôc, each Ha Ni 155 km ye phIa Dông Bãc;
-

-

-

-

-

Ve phân loti don vi hành chinh: tinh Ling Son là don vi hành chinh loi
II, tong din tich dat t11r nhiên 8.310,09 km2 (dt t)r 18 103,88%), tong dan so
gôm 788.706 ngtrè'i (dat t' 1 87,63%);
Don vi hành chinh c.p huyên trirc thuc gm 11 don vi (01 thành pho^ và
10 huyn); don vi hành chinh cap xã gôm 200 don v i (181 xã, 14 thj trân và 05
phuonng), giãm 26 dan vi hành chinh cap xã ti thoni diem näm 2019.
1.2. Thành ph6 Lng Son
Thành ph6 Lng Son là trung tam chinh trj, hành chinh, kinh t, van boa,
xâ hôi, khoa hoc- k thuât, thuong mai, djch vii và an ninh, quôc phOng cüa tinh
Lang Son;
Ve phân 1oi don vi hành chinh: thành ph6 Lng Son là dan vi hânh chinh
1oi I vâ là do thi loi II, cO din tIch tinr nhiên 77,94 km2 , dan so 105.057 ngui
Kt lun so^ 09-KL/TU, ngày 23/11/2020 cUa Ban Thlr?Yng vi,i tinh ay Lang San ve^ chü truang
lap Dê an "My dung, phát triên thành phô Lang Son ctên närn 2030 vã Diéu ch i nh quy hoach chung
thanh phô Lang San dn nAm 2030, tarn nhIn den nârn 2050".
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(theo sé 1iu thng kê so b6 nArn 2020) gm 08 don vi hmnh chmnh cap xã (trong
do có 05 phithng vâ 03 xã);
Theo quy djnlri ti Nghj quyt so^ 1211/2016/NQ-UBTVQH132, thânh phô
Lang Son chua dt tiêu chuân ye din tIch tr nhiên và so don vi hành chInh cap
X5 trirc thuc, cu the:
-

V din tIch

ti'

nhiên: 77,94 km, dt t 1 51,96% (quy dnh là 150 km2

tr& len),
Quy mó dan s: 105.057 ngui, dt 70,04% (quy djnh phài d.t 150.000
ngu'i tró' len).
-

Vé' so lu'çrng dun v/ hanh chInh cá'p xâ tru'c thuóc: 08 don vi, t 16 80%
(quy dnh tôi thiêu phâi có tr 10 don vi hânh chInh trx len, trong do t' 16 so
phu&ng phái d4t t 16 Ur 65% tr& len).
-

2. Vi trI, vai trô và s r din thit phãi rnô' r)ng DGHC thành phô La ng
Son
2.1. Vi tn, vai trô:
Vói vai trô là trung tam chInh tn, hành chInh, kinh t, van hóa, xã hi,
khoa hoc- k' thut, thuong mi, dtch vi và an ninh, quôc phông ciia tinh Lang
San, là do thj khu virc Dông Bàc có vi trI chiên 1uçc phát triên kinh tê xã hi,
là dâu môi giao lu'u vó'i các tinh, thành trong cã nLrrC vàgiao itru quôc té VO'i
nu'ó'c ban (Trung Quôc), trung tam cüa Khu kinh tê ci:ra khâu Dông Däng Lang
Son, vüng kinh tê dng lrc cüa tinh Lang San.
-

-

2.2. Su can thiêt:
Xut phát tr hin trng, vi trI, vai trô cüa thành pho^ Lang Son, vic xây
dung Dê an m& rng dja gii hành chmnh thânh phô L.ng Son là bet sirc can
thiêt, ngoài dáp irng tiêu chuân ye diën tIch t11 nhiên, quy mô dan sO, so ltrçing
don vi hânh chInh tri.rc thuc theo quy djnh, vic m& rng da gid hânh chInh
thânh phO Lang San cO nghTa quan trong, dáp irng các mtc tiêu, yêu câu sau:
'

Nâng cao vai trO, vi th ci:ia thnh ph6 Lang San vâi vai trO là cra ngO
giao thuang ye kinh tê, khoa h9c cong ngh8 giira hai da phuang và hai nuOc
Vit Nam và Trung Quôc; phii hçip vói Quy hotch xãy drng vüng trung du mien
niii Bäc Bô den näm 2030, thành phO Lang Son dugc xác djnh phát triên thàrih
dO thj lo?i I, là rnt circ phát triên phIa Dông Bàc, do thj ht nhân cüa Viing
trung du mien nüi phIa Bäc, là noi giao luu phát triên gifla các nuc ASEAN vâi
Trung Quôc và xa hon nü'a la v&i các ntróc, các Châu li.ic tren nhieu linh virc
nhu kinh tê, thuong mi, du lich, djch vu giao lu'u giao djch biên giói, vn tài
qua cành, an ninh quOc phông, dôi ngoi.
-

-

-

-

My dirng do thj thành ph6 Lng So-n là do thj tinh ly, trung tam chInh
tr, kinh te xã hi cüa tinh, x1mg dáng vai vai trô dâu tàu ket nOi, trung tam
-

-
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Nghj quyt so^ 121 1/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 cüa Uy ban Thrng vi Quc hi ve^ tiéu
chuân eüa don vi hành chInFi vá phân loai don vi hành chfnh.
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dng 11rc phát triên moi linh vrc chInh tn, kinh t, van hóa xä hi, khoa h9c k'
thut và an ninh quôc phông cüa tinh L a ng Son;
Vic m& rng thànhph Lng San vi t.m nhin là do thj van minh, hin
dai, thông minh VA có bàn sac là ca hôi dé thu hut dâu tu, phát triên da d.ng các
ngành cong nghip và djch vi thuang rni, du ljch vAn hóa ljch sir -sinh thai
voi djnh hu'rng phát triên do thj manh ye dich vu, phát triên các qu dat dë phát
triên nhà & và thj trung bat dong san; hoân thin vã nâng cao chat luçing cong
trInh ha tang kr thuât dâu môi, he thng ha tang xã hi vi chat luçing song Nhân
dan thânh phô Lang San nói riêng vâ Nhân dan tinh Lng San nói chung.
-

-

3. Ni dung Phuong an m& rng DGHC thãnh pho^ Lng Son
3.1. Vi trI dja dim: grn toàn b6 din tIch thành pho^ Lang Son hin hüu
và din tIch m& rông gôm thj trân Cao Lc, xa Gia Cat, xâ Tan Lien, xa Hop
Thành, xä Yen Tr?ch, xA Thiy Hing và mt phân din tIch xã Binh Trung thuQc
huyn Cao Lc,
3.2. Pham vi ranh giri:
PhIa Dông: giáp xâ Cong San, huyn Cao Lc; xã Mu San, xA Khánh
Xuân, xA Thông Nhât, huyn Lc Binh;
-

PhIa Tây: giáp xä Phü Xá (sap nhp mt ph.n tr xA Binh Trung), huyn
Cao Lc; xã Dông Giáp (dr kiên chuyCn tr huyn VAn Quan ye huyn Cao
Lc), xä Xuân Long, huyn Cao Lc.
-

PhIa Nam: giáp xA Tan Thành, huyn Cao Lc; xã Van Thiy, xã Chin
Thang, xA Van An, liuyn Chi LAng.
-

PhIa Bc: giãp xã Báo Lam, xA Thch Dan, xã Hôa Cu, xã Hái Yen,
huyn Cao Lôc.
-

3.3. Vic darn báo các tiêu chun theo quy dnh:
-

Quy mô diên tIch: 203,8 Km2, dat t lé 13 5,86% theo quy djnh;

Quy rno dan s& khoàng 137.932 ngui, dt t' 16 91,95% theo quy djnh
(tai thii diem 31/12/2020, di7r kiên dt và vuçit trong nAm 2021 và các nAm tiêp
theo);
-

So DVHC cp xã tr'çrc thuc sau khi m& rng: 13 DVHC (gm: 09
phithng, 04 xa), trong do:
-

Du kin thirc hin sap nhâp, nâng cap mt sê DVHC xA hin nay cüa
thAnh phô len thành DVHC phthng de dam báo có t' 1 so phung trên tong so
DVHC cAp xã tr 65% tth len, cu the:
+ Thành 1.p 01 phumg trên co, s& nhp toàn b6 thi trn Cao Lc và toàn
ho xA Hop Thành;
-I- Thành 1p phi.r&ng Hoàng Dng trên cci so xA Hoàng Dông;
+ Thành 1p phuông Mai Pha trên ca sO xã Mai Pha;
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+ Thành 1p phixàng Thu Hung trên c s nhap toàn b xâ Thu Hung và
ma phân din tIch vâ dan so t1r xâ Binh Trung, huyn Cao Loc.
(Chi tiit theo phy lyc dInh kern).
4. Phirong an sp xp 1i các BVHC cp huyn, cIp xã lien quan sau
khi m& rng dla gió'i hành chinh thãnh phô Ling Son
D& vâi huyn Cao Lc: trén ccr sâ kt qua diu chinh mi rng dja gi&i
hành chmnh thành phô Lang Son, sê thirc hin sap xêp 1i các DVHC cap xatren
dja bàn huyn Cao Lc dam bâo các tiêu chuân theo quy djnh tai Nghj quyêt so
1211/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 cüa Uy ban Thtring v11 Quôc hi,
phü hqp vói thirc tiên, phát huy các nguôn 1irc dja phixcing dê thi'ic day phát triên
kinh té xa hi.
-

A L (

5. Be xuat, kien ngh
Hin nay tinh Lang Son dang chi dao các co quan lien quan triên khai 1p
nhim viii Diêu chinh quy hoch chung xay drng thành phô Lang San den nãm
2030, tam nhIn den narn 2050 ('vái myc tiêu a'gt tiêu chuân do thj loi I vào nárn
2030) và Ip Dê an diêu chinh dja giâi thành phô Lang Scm, thành 14p mt so
phithng thuc thành phô Ling Son dê trInh ChInh phü xem xét trong 11am 2021.
Dê dam bão thirc hin dông b6 vic dieu chinh Quy hoch chung thành phô
Lang San den nãm 2030, tarn nhIn den näm 2050 dông thmi vâi vic 1p Dé an
diêu chinh dja giri thành phô Lang San và thành 1p mt so phumng thuc thành
phO Lang Son, Uy ban nhân dan tinh Lang San trân tr9ng báo cáo, dé nghj Bô
Ni vi quan tam xem xét, sam có van ban cho chü truong dOi vâi Phucmng an
ma rng dja gi&i hành chinh thành phô Lng San dê tinh có co s& triên khai các
nhim vu tiêp theo.
(Gti kern theo so, dá phwong an ma r5ng dja gi61 hành chinh thânh ph
Lang Son).
Trân tr9ng cam an Qu B5./.
Ninhmn:
Nhi.r trén;
Vi CQDP, BO Ni vi;
Chü tch, các Phó ChCi t jch UBND tinh;
Các Sà: NV, XD, TC, KHDT, ThMT;
UBND thành ph 02 Lang Son;
UBND huyn Cao Lc;
C, PCVP UBND tinh,
các phông CM, 'Vf.THCB;
Ltru: VT, THNC(HxD}.

-

-

-

-

-

-

-

-
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CHU T!CH

Phu Iic
G KE CAC DON VI HANH CHINH CAP xA
LANG SON SAU KHI MO RQNG DJA GIUI HANH CHINH
/TTr-UBND ngàyS,/02/2021 cia UBND tinh Lang Son)
--

STT

Don vi hãnh chinh

1

2
TONG CQNG

DIN TICH

DAN SO

Tong din T íê (%)
tIch
theo, quy
(Km2)
djnlz

Trung binh Tj 1 (%)
theo quy
nàm 2020
djn/z
('ngiràl;)

3

4

5

6

203,80

135,86

137.932

91,95

7
-

I PhuOngHoàngVânThu 1,40

25,47

15.216

217,37

2

2,34

42,56

13.960

199,43

3 PhuingVTnhTrai

1,62

29,37

16.748

239,26

4

Phu'ng Dông Kinh

2,22

40,40

14.275

203,93

5

Phu?mg Chi Lang

4,07

74,02

15.563

222,33

6

Xä. Quáng Lic

27,69

503,53

4.723

67,47

7

Xd Hoang Dng

25,0 1

454,78

15.215 -

217,36

8

Xã Mai Pha

13,58

27,16

9.357

187,14

9

Thi tran Cao Loc
-------------- 11,96 217,43 12.266 175,23
Xa Hcip Thanh

Phung Tarn Thanh

Gui cIzt

10 Xd Thuy Hang

28,26

513,82

5.893

84,19

11 XaYênTrach

37,30

74,61

5.677

113,54

12 XaTân Lien

15,09

30,18

3.704

74,08

13 XiGiaCát

33,25

66,49

5.335

10610

Dr kinthành I
Dr kin thành Ic
phtrcng
Dr kin sap nhâp thi
tranCaoLpcvaxa,
Hqp Thanh thanh de
thanh 1ap 01 phLrong.
Dr kin thànli 1fip
phtrang

Tng s: 13 DVHC, gôrn: 09 phu'b'ng, 04 xä.
* Ngun

so lieu:
Din tIch: Si theo kêt qua kiêm kê dat dcii náin 2019;
Dan sô'. Theo thong kê dan s6 trung bmnh so, b5 näm 2020 do Cyc Thing kê tinh Lqng Son cung cap.
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Yen Trch, Thtiy fifing vi m5t phin din tic!
Ph?in vi ranh giôi:
- Phia Dông: giip các xi! Cong Son, huyn
Xuin, xii Thông Nhit, huyn Lçc Binh;
- Phia Tiiy: giip cic xii ['ha Xi (sip nlifi rn
Cao Lic; xii DOng Giip (d;r kiCn chuyCn t
Lc),xii Xuin Long, huyn Cao 14c.
- PhIa Nam: giip cic xii Tin Thinh, huyn
Thing. xi Vim An, huyn Chi Ling.
- Phia Bile: giip cic Bio Lim, xi Thch D
Cao Lc.
* Quy mO thinh phO l4ng San sau diCu chin
- Quy mO din cich: 203,8 Km2,dit I' 14 135
- Quy mO din s& khoing 137.932 ngu&i, dt
*
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