
Phụ lục 

NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ, PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH MỞ 

RỘNG THÀNH PHỐ LẠNG SƠN VÀ THÀNH LẬP MỘT SỐ PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày      tháng  5  năm 2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn) 

STT Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì  Cơ quan phối hợp  
Thời gian hoàn 

thành 

1 

Dự thảo Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 

điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính (ĐVHC) mở 

rộng thành phố Lạng Sơn. 

Sở Nội vụ 

UBND thành phố Lạng Sơn, 

UBND huyện Cao Lộc và các 

sở, ngành liên quan 

Tháng 5/2022 

2 

Xin chủ trương Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng và các bộ, 

ngành liên quan về phương án điều chỉnh địa giới 

ĐVHC mở rộng thành phố Lạng Sơn. 

Sở Nội vụ 

Sở Xây dựng, UBND thành 

phố Lạng Sơn, UBND huyện 

Cao Lộc 

Tháng 5/2022 

3 Công tác thông tin tuyên truyền    

3.1 

UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai công tác 

thông tin tuyên truyền về chủ trương, phương án mở 

rộng thành phố Lạng Sơn 

Sở Nội vụ 

Sở Thông tin và Truyền thông, 

UBND thành phố Lạng Sơn, 

UBND huyện Cao Lộc, các cơ 

quan truyền thông 

Tháng 6/2022 

3.2 
Tổ chức thông tin tuyên truyền về chủ trương, phương 

án mở rộng thành phố Lạng Sơn 

UBND thành phố 

Lạng Sơn, UBND 

huyện Cao Lộc 

Sở Thông tin và Truyền thông; 

Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy, Ủy 

ban MTTQ Việt Nam, các tổ 

chức chính trị - xã hội; các cơ 

quan truyền thông, báo chí… 

Tháng 6 đến 

tháng 12/2022 
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STT Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì  Cơ quan phối hợp  
Thời gian hoàn 

thành 

4 
Phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí xây 

dựng Đề án 
   

4.1 

Đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí xây dựng Đề án 

điều chỉnh địa giới ĐVHC mở rộng thành phố Lạng 

Sơn 

Sở Nội vụ Sở Tài chính Tháng 6/2022 

4.2 

Đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí xây dựng Đề án  

rà soát, đánh giá phân loại đô thị thành phố Lạng Sơn 

mở rộng; đánh giá tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ 

sở hạ tầng khu vực dự kiến thành lập phường 

Sở Xây dựng Sở Tài chính Tháng 6/2022 

5 
Xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới ĐVHC mở rộng 

thành phố Lạng Sơn  
Sở Nội vụ 

Đơn vị tư vấn, UBND thành 

phố Lạng Sơn, UBND huyện 

Cao Lộc và các sở, ngành liên 

quan 

Tháng 11/2022 

6 

Xây dựng Đề án rà soát, đánh giá phân loại đô thị 

thành phố Lạng Sơn mở rộng; đánh giá tiêu chuẩn về 

trình độ phát triển cơ sở hạ tầng khu vực dự kiến thành 

lập phường 

Sở Xây dựng 

Đơn vị tư vấn, UBND thành 

phố Lạng Sơn, UBND huyện 

Cao Lộc và các sở, ngành liên 

quan 

Tháng 11/2022 

7 Tổ chức lấy ý kiến cử tri    
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STT Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì  Cơ quan phối hợp  
Thời gian hoàn 

thành 

7.1 
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử 

tri đối với Đề án mở rộng thành phố Lạng Sơn 
Sở Nội vụ 

UBND thành phố Lạng Sơn, 

UBND huyện Cao Lộc 
Tháng 10/2022 

7.2 

UBND cấp huyện ban hành kế hoạch và chỉ đạo tổ 

chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn các ĐVHC cấp xã 

thuộc thẩm quyền quản lý 

UBND thành phố 

Lạng Sơn, UBND 

huyện Cao Lộc 

 Tháng 10/2022 

7.3 

UBND xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Lạng Sơn 

và huyện Cao Lộc tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn 

(tổ chức cùng một ngày); tổng hợp kết quả, báo cáo 

UBND cấp huyện . 

UBND cấp xã 

thuộc thành phố 

Lạng Sơn và huyện 

Cao Lộc 

 Tháng 10/2022 

7.4 
UBND cấp huyện tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri 

báo cáo UBND tỉnh 

UBND thành phố 

Lạng Sơn, UBND 

huyện Cao Lộc 

 
Trước ngày 

05/11/2022 

8 Thông qua HĐND các cấp    

8.1 Thông qua HĐND cấp xã (tổ chức cùng một ngày) 

UBND cấp xã 

thuộc thành phố 

Lạng Sơn và huyện 

Cao Lộc 

 Tháng 12/2022 

8.2 Thông qua HĐND cấp huyện 

UBND thành phố 

Lạng Sơn, UBND 

huyện Cao Lộc 

 Tháng 12/2022 
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STT Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì  Cơ quan phối hợp  
Thời gian hoàn 

thành 

8.3 Thông qua HĐND tỉnh Sở Nội vụ Các sở, ban, ngành liên quan Tháng 12/2022 

9 Trình hồ sơ Đề án     

9.1 

Trình Bộ Xây dựng hồ sơ Đề án rà soát, đánh giá phân 

loại đô thị thành phố Lạng Sơn mở rộng; đánh giá tiêu 

chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng khu vực dự 

kiến thành lập phường 

Sở Xây dựng 

UBND thành phố Lạng Sơn, 

UBND huyện Cao Lộc và các 

sở, ngành liên quan 

Quý I/2023 

9.2 
Trình Chính phủ hồ sơ Đề án điều chỉnh địa giới 

ĐVHC mở rộng thành phố Lạng Sơn. 
Sở Nội vụ 

UBND thành phố Lạng Sơn, 

UBND huyện Cao Lộc và các 

sở, ngành liên quan 

Quý I/2023 
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