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V/v chủ trương xây dựng
Đề án điều chỉnh địa giới hành chính
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.
Bộ Nội vụ nhận được Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 05 tháng 02 năm
2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc xin chủ trương xây dựng Đề
án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Về vấn đề nêu trên Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:
1. Việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn là cần thiết
để tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố Lạng Sơn. Theo quy định pháp
luật hiện hành, đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm
trình Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát
triển kinh tế - xã hội; quy hoạch tổng thể phát triển đô thị thành phố Lạng Sơn, tỉnh
Lạng Sơn giai đoạn 2020 đến 2030, tầm nhìn 2050. Trong đó, nên có phương án quy
hoạch sáp nhập đơn vị hành chính huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn để mở rộng
không gian phát triển đơn vị hành chính đô thị.
2. Sau khi đủ các điều kiện theo quy định thì tiến hành xây dựng Đề án điều
chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn, cần thực hiện đúng theo quy
định Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 1211/2016/ UBTVQH13
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại
đơn vị hành chính, Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ
Quốc hội về phân loại đô thị, Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ chính
trị và Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc
hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021
để xây dựng hồ sơ, đề án bảo đảm theo đúng quy định.
Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, trân trọng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng
Sơn biết để chỉ đạo thực hiện ./.
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