
 ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN    

Số: 2326   /QĐ-UBND 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn,  ngày  06  tháng 12  năm 2017 

 
QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chi Lăng, 
 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/5.000   

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về 
lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng 
quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch 
đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù; 

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây 
dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 04/02/2008 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và điểm dân 
cư nông thôn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán kinh phí quy hoạch chung xây dựng 
thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/5.000; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Báo cáo số 332/BC-SXD ngày 
20/11/2017, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chi Lăng, 
huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/5.000 với nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên đồ án: Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chi Lăng, huyện Chi 
Lăng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/5.000; 

2. Chủ đầu tư: Sở Xây dựng. 

3. Tổ chức tư vấn lập đồ án: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công 
nghiệp và đô thị Việt Nam. 

4. Nội dung đồ án 

4.1. Vị trí, địa điểm lập quy hoạch: thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng và 
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một phần diện tích thuộc xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng. 

4.2. Phạm vi, ranh giới lập điều chỉnh quy hoạch chung 

- Phía Đông - Bắc giáp ranh giới xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng. 

- Phía Tây - Bắc giáp ranh giới xã Y Tịch, huyện Chi Lăng. 

- Phía Tây - Nam giáp diện tích đất xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng. 

- Phía Đông - Nam giáp ranh giới tỉnh Bắc Giang. 

4.3. Quy mô lập quy hoạch 

4.3.1. Quy mô:  

- Quy mô đất đai: tổng diện tích khoảng 2.235,5 ha, trong đó: 

+ Khu vực thị trấn Chi Lăng (theo địa giới hành chính): 2.080,5 ha. 

+ Khu vực phụ cận (thuộc xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng): 155,0 ha. 

4.3.2. Dự báo quy mô dân số: đến năm 2020 khoảng 15.000 người; đến 
năm 2030 khoảng 30.000 người. 

4.4. Tính chất, chức năng: 

- Là đô thị có tính chất công nghiệp, dịch vụ thương mại, hậu cần, trung 
chuyển hàng hóa kết hợp với sản xuất nông nghiệp (cây ăn quả: na, vải …). 

- Là trung tâm hành chính huyện lỵ, đầu mối giao thông quan trọng của 
tỉnh; có vị trí ý nghĩa chiến lược quan trọng về an ninh quốc phòng. 

4.5. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: Theo tiêu chuẩn đô thị loại IV. 

                   (Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo). 

4.6. Định hướng phát triển không gian (gồm 3 khu chính)  

- Khu vực 1 (khu trung tâm thị trấn Chi Lăng): Đầu tư xây dựng cải tạo 
khu vực trung tâm cũ của thị trấn gồm các cơ quan hành chính, dịch vụ, quân sự, 
trường học hiện hữu. 

- Khu vực 2 (Khu công nghiệp Đồng Bành): Đầu tư xây dựng theo quy 
hoạch chi tiết đã được phê duyệt tại Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 
08/08/2007 của UBND tỉnh. 

- Khu vực 3 (Khu đô thị Đồng Bành thuộc địa phận xã Hòa Lạc, huyện 
Hữu Lũng): đầu tư xây dựng theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt tại 
Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 16/08/2007 của UBND tỉnh. 

4.7. Quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng: 

4.7.1. Phân khu chức năng 

a) Khu công nghiêp Đồng Bành và Khu đô thị Đồng Bành: Các khu chức 
năng thuộc khu công nghiêp Đồng Bành và khu đô thị Đồng Bành được giữ 
nguyên theo quy hoạch đã được duyệt năm 2007.  

b) Khu vực đô thị trung tâm thị trấn Chi Lăng bao gồm: 

- Trung tâm hành chính đô thị: Cải tạo, nâng cấp khu vực trụ sở UBND thị 
trấn hiện có. 

- Trung tâm công cộng, dịch vụ thương mại, du lịch:  
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+ Khu chợ trung tâm thị trấn xây dựng mới (kết hợp chợ nông sản trong 
giai đoạn đầu). 

+ Khu chợ nông sản tập trung xây mới phục vụ quy mô lớn tại vị trí cửa 
ngõ phía Đông Bắc của thị trấn. 

+ Quy hoạch xây dựng mới các khu công cộng thuộc khu dân cư, nhóm 
nhà ở (điểm dịch vụ, nhà trẻ, sinh hoạt cộng đồng) tại các vị trí phù hợp, đảm 
bảo bán kính phục vụ theo qui định. 

+ Quy hoạch xây dựng mới Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng hồ Cấm 
Sơn tại khu vực đồi núi giáp hồ Cấm Sơn. 

- Quy hoạch xây dựng mới Trung tâm văn hóa, TDTT tại vị trí giáp sông 
Thương, địa điểm có quỹ đất thuận lợi xây dựng sân bãi thể thao và tổ chức các 
hoạt động văn hóa cho toàn đô thị. 

- Trung tâm y tế: quy hoạch xây dựng mới tại vị trí gần khu vực cổng nhà 
máy xi măng hiện có, cạnh QL 1A. 

- Đất giáo dục: ngoài hệ thống trường học hiện hữu, quỹ đất dự phòng cho 
các trường học tại vị trí tiếp giáp trung tâm văn hóa và TDTT của thị trấn. 

- Đất ở khu dân cư: Gồm khu dân cư hiện hữu và khu dân cư mới. 

- Khu cây xanh cảnh quan gồm: Cây xanh dọc hai bên ven sông Thương, 
cây xanh trong khu ở. 

- Đất công nghiệp: quỹ đất cho mỏ khai thác đá và đất sét phục vụ sản 
xuất xi măng (ngoài khu vực KCN Đồng Bành đã được phê duyệt năm 2007). 

- Đất quân sự: Khoanh vùng các khu vực đất an ninh-quốc phòng. 

4.7.2. Quy hoạch sử dụng đất toàn khu:  

                 (Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo) 

4.7.3. Định hướng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đô thị 

a) Các trục không gian chính: Trục không gian đô thị dọc theo tuyến chính 
đô thị (QL1A), nơi tập trung các công trình công cộng và dịch vụ thương mại 
của thị trấn và trục không gian cảnh quan dọc theo sông Thương là trục không 
gian mở, kết nối các khu chức năng tạo không gian xanh phục vụ nhu cầu nghỉ 
ngơi, giải trí toàn đô thị. 

b) Các công trình trọng điểm xây mới tại khu vực trung tân thị trấn: Công 
trình chợ và nhà ở tại trung tâm thị trấn; Công trình y tế nằm đối diện cổng nhà 
máy xi măng; Công trình trung tâm văn hoá, sân vận động nằm ven sông 
Thương; Công trình quảng trường và vườn hoa nằm đối diện UBND thị trấn.  

c) Kiến trúc công trình: Các công trình công cộng có chức năng sử dụng 
linh hoạt, hình thức kiến trúc hiện đại phù hợp với cảnh quan chung; Các công 
trình nhà ở chủ yếu xây dựng thấp tầng, mái dốc và nhiều không gian xanh. Kiến 
trúc nhà ở thống nhất theo từng ô phố, đảm bảo khoảng lùi theo quy định. 

d) Cây xanh: Sử dụng cây xanh đô thị phù hợp điều kiện tự nhiên của địa 
phương tạo cảnh quan kết hợp các loại cây theo tầng tán, màu sắc, mùa ra hoa để 
tạo cảnh quan tự nhiên. 
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e) Các tiện ích đô thị: Bố trí hệ thống điểm dừng đỗ, bãi đỗ xe tĩnh thuận 
tiện, đảm bảo diện tích. Trên vỉa hè các tuyến phố, đường dạo, sân vườn bố trí 
các điểm dừng chân, ghế đá, tiểu cảnh, các thùng rác, vệ sinh công cộng... 

4.8. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 

4.8.1. Quy hoạch giao thông. 

- Giao thông đối ngoại: 

+ Tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và ga Sông Hóa hiện có. 

+ Tuyến Quốc lộ 1A hiện nay là trục giao thông chính đô thị quy hoạch lộ 
giới rộng 27m (lòng đường 15m, vỉa hè mỗi bên 6m). 

+ Dự án tuyến Cao tốc, đoạn Bắc Giang – Lạng Sơn đi qua địa bàn và nút 
giao kết nối với khu vực nội thị tại vị trí gần khu ga đường sắt Sông Hóa. 

+ Tuyến đường tỉnh (ĐT.245) nối QL.1A đến đường tỉnh ĐT.242, đoạn 
nằm trong Khu đô thị Đồng Bành sẽ nắn tuyến định hướng theo quy hoạch. 

+ Tuyến đường liên xã đoạn nối từ QL.1A đến ga Sông Hóa đi hồ Cấm 
Sơn được nắn chỉnh hướng tuyến. Đồng thời theo thiết kế của dự án đường cao 
tốc Bắc Giang – TP Lạng Sơn, tuyến đường này sẽ được kết nối với với đường 
Cao tốc tại nút giao khác mức nằm gần ga Sông Hóa (Km 65+700 thuộc đường 
Cao tốc). 

+ Bến xe đối ngoại: Quy hoạch mới 01 bến xe đối ngoại nằm phía Đông 
Bắc thị trấn, giáp QL.1A (cạnh khu Chợ Nông sản tập trung). 

- Giao thông trong đô thị, gồm 05 loại mặt cắt đường: Đường chính khu 
vực (Mặt cắt 1-1); Đường khu vực (Mặt cắt 2-2); Đường phân khu vực (Mặt cắt 
3-3); Đường gom (Mặt cắt 4-4); Đường khu vực đồi núi (Mặt cắt 5-5). 

- Giao thông trong Khu công nghiệp Đồng Bành: cập nhật theo đồ án quy 
hoạch chi tiết đã được phê duyệt, gồm 03 loại mặt cắt: Đường trục chính KCN 
(Mặt cắt CN1-CN1); Đường chính KCN (Mặt cắt CN2-CN2); Đường khu vực 
KCN, đường gom ven QL.1A (Mặt cắt CN3-CN3). 

- Các công trình phục vụ giao thông: 

+ Tổ chức các nút giao cùng mức tại các điểm giao cắt giữa tuyến đường 
chính đô thị (QL.1A) với các tuyến đường dẫn vào KĐT và KCN. Quy hoạch 
xây dựng nút giao cầu vượt tại 02 vị trí đường trục chính vào KĐT và KCN đảm 
bảo thuận tiện và an toàn giao thông (đã được phê duyệt tại các đồ án quy hoạch 
chi tiết Khu công nghiệp và Khu đô thị năm 2007). 

+ Bãi đỗ xe tập trung: Tổ chức các bãi đỗ xe tập trung tại các khu vực 
trung tâm công cộng đô thị. 

+ Cầu, cống: Cải tạo, nâng cấp và xây mới hệ thống cầu cống theo quy 
hoạch giao thông. 

b) Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng: 

- Hệ thống tim tuyến theo quy hoạch giao thông, các điểm giao tim tuyến 
định vị theo hệ tọa tộ quốc gia VN-2000. 

- Chỉ giới đường đỏ theo quy mô bề rộng lộ giới được xác định tại các 
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mặt cắt ngang điển hình. 

- Chỉ giới xây dựng phụ thuộc vào cấp hạng đường, tính chất, quy mô của 
công trình xây dựng dọc tuyến nhưng khoảng cách tối thiểu (khoảng lùi) đến chỉ 
giới đường đỏ đảm bảo tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch 
xây dựng tại Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng. 

c) Tổng hợp khối lượng các trục, tuyến giao thông. 

                      (Chi tiết tại Phụ lục 03 kèm theo) 

4.8.2. Quy hoạch San nền, thoát nước mưa 

- San nền: san nền cục bộ, thuận lợi cho xây dựng và tiêu thoát nước, 
phòng chống ngập lụt. Các khu vực xây dựng phải tôn và hạ nền đến độ cao 
thiết kế, chiều cao đắp nền từ trung bình 1,2m đến 6m và chiều cao đào nền từ 
0,5m đến 7m. Cao độ san nền thấp nhất +34.0m, cao độ san nền cao nhất +41m; 
Gia cố dọc hai bên bờ sông Thương tạo cảnh quan và đảm bảo an toàn cho các 
công trình xây dựng ven sông; Các khe tụ thủy gia cố và có phương án thu nước 
vào hệ thống thoát nước chung thị trấn. 

- Thoát nước mưa: Hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng, độc lập 
và vận hành theo nguyên tắc tự chảy, hướng thoát ra sông Thương; Hệ thống 
cống bằng bê tông cốt thép chịu tải, bố trí trên vỉa hè và một số tuyến đi dưới 
lòng đường.  

4.8.3. Quy hoạch cấp nước: 

- Tổng nhu cầu cấp nước: khoảng 17.960 m3/ng.đ, trong đó: Trung tâm thị 
trấn khoảng 3.740 m3/ng.đ; Khu công nghiệp khoảng 11.220 m3/ng.đ; Khu đô 
thị khoảng 3.000 m3/ng.đ. 

- Nguồn cấp nước sinh hoạt: Sử dụng nguồn nước từ xã Quang Lang, mỏ 
nước Suối Lân; Tương lai xây dựng nhà máy nước đặt gần Khu công nghiệp sử 
dụng nguồn nước mặt từ và từ hồ Cấm Sơn; Nguồn nước cấp cho Nhà máy xi 
măng sử dụng trạm bơm cấp nước riêng dùng nguồn nước mặt sông Thương. 

- Mạng lưới cấp nước: tuyến ống chính chạy dọc theo hướng phát triển đô 
thị sử dụng ống nhựa u.PVC và HDPE đường kính D100~D500; mạng lưới cấp 
nước theo mạng vòng khép kín, trên tuyến bố trí các trụ cứu hoả nổi cách nhau 
trung bình 120-150m/trụ. 

4.8.4. Quy hoạch thoát nước thải, CTR và nghĩa trang:  

- Tổng lưu lượng: nước thải sinh hoạt thị trấn: 3.740 m3/ngày.đ; lưu lượng 
nước thải khu vực công nghiệp: 6.675m3/ngày.đ. 

- Hệ thống thoát nước thải: hệ thống thoát nước thải riêng với thoát nước 
mưa; nước thải từ các nguồn xả thải được xử lý sơ bộ trước khi thoát ra hệ thống 
thoát nước thải chung, sau đó đưa về các trạm xử lý nước thải của các khu vực, 
qua trạm xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép theo qui định. 

- Quản lý chất thải rắn: Tỷ lệ thu gom đợt đầu 85%, nhu cầu khoảng 30 
tấn/ng.đ; Dài hạn tỉ lệ thu gom 100%, nhu cầu khoảng 60 - 80 tấn/ng.đ. 



6 
 

- Quy hoạch xây dựng mới một khu xử lý CTR tập trung thuộc địa phận 
thị trấn (xử lý CTR của đô thị và KCN) với quy mô khoảng 3ha và có thể mở 
rộng khi cần thiết; CTR được phân loại, tập trung thu gom và vận chuyển đến 
khu xử lý CTR tập trung của thị trấn. 

- Nghĩa trang: Quy hoạch mới nghĩa trang tập trung cho thị trấn và khu 
vực lân cận tại vị trí khu vực đồi núi phía Nam thị trấn, nằm cách xa khu dân cư 
và sông Thương đảm bảo vệ sinh môi trường, gồm hai khu: Khu 1 (dài hạn sau 
2030) quy mô khoảng 5ha; Khu 2 (giai đoạn đầu) quy mô khoảng 2ha (cạnh khu 
vực mỏ khai thác đất sét cho nhà máy xi măng); Khu nghĩa trang hiện hữu 
ngừng sử dụng, trước mắt bố trí cây xanh cách ly đảm bảo vệ sinh môi trường 
đô thị, lâu dài di chuyển về khu vực nghĩa trang tập trung mới của thị trấn theo 
quy hoạch. 

4.8.5. Quy hoạch cấp điện: 

- Nhu cầu cấp điện: Đợt đầu đến năm 2020 khoảng 3.634,0kW, dài hạn 
đến năm 2030 khoảng 11.540 kW; 

- Nguồn điện: Hiện tại nguồn điện của thị trấn Chi Lăng được cấp từ trạm 
110/35/10kV Than Muội công suất 1 x 25 MVA; Nhà máy xi măng đã có trạm 
110kv riêng đặt trong khu vực nhà máy, trạm này được đấu trực tiếp với tuyến 
dây 110kv đi qua phía Nam của thị trấn (tuyến dây 110kv nối giữa thị trấn Đồng 
Mỏ và thị trấn Hữu Lũng). 

- Trong ngắn hạn cải tạo và xây dựng mới hệ thống trạm và tuyến dây 
trung thế 22Kv đi nổi, cung cấp điện cho toàn bộ thị trấn; Dài hạn xây dựng mới 
trạm điện 110kv nằm trong KCN Đồng Bành (theo quy hoạch được duyệt năm 
2007) để đảm bảo cấp điện cho toàn bộ khu vực quy hoạch; Lưới điện hạ thế và 
trung thế hiện trạng chủ yếu đi nổi trên cột bê tông; Trạm biến áp sử dụng trạm 
xây và trạm treo có công suất từ 75 kVA, 250kVA đến 400kVA, các trạm xây 
mới phải đảm bảo an toàn và mỹ quan. 

4.8.6. Thông tin liên lạc, hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống thông tin liên lạc đi 
ngầm, đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành; Các thông số kỹ thuật của 
hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm: Vị trí, hướng tuyến, chiều dài, độ sâu chôn 
ống, độ dốc dọc, kích thước, cự ly, khoảng cách... tuân thủ theo quy chuẩn, tiêu 
chuẩn hiện hành. 

5. Đánh giá tác động môi trường chiến lược 

- Tuân thủ theo Thông tư 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây 
dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, 
quy hoạch đô thị. 

- Khi triển khai lập các tiểu dự án thành phần đầu tư xây dựng, tuân thủ theo 
quy định các văn bản hướng dẫn của ngành Tài nguyên và Môi trường. 

6. Các dự án ưu tiên đầu tư 

- Lập kế hoạch triển khai lập quy hoạch chi tiết cụ thể hóa đồ án quy 
hoạch chung xây dựng theo nhu cầu phát triển. 
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- Đối với KCN Đồng Bành: Xây dựng hệ thống hạ tầng khung theo quy 
hoạch chi tiết đã phê duyệt năm 2007, ưu tiên đối với trục giao thông tuyến kết 
nối với nút giao tuyến Cao tốc Hà Nội-Lạng Sơn. 

- Đối với các khu đô thị: 

+ Xây dựng các tuyến giao thông chính phù hợp theo quy hoạch giai đoạn 
đầu. Khai thác quỹ đất trống hai bên các tuyến đường mới mở để phục vụ công 
tác đền bù tái định cư, GPMB; xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và quỹ 
đất để đấu giá tạo quỹ đầu tư xây dựng.  

+ Xây dựng mới chợ, bến xe để phát triển dịch vụ thương mại, thu mua 
nông sản với sản phẩn chính là quả na đặc sản của địa phương. 

+ Xây dựng mới trung tâm y tế, văn hóa, TDTT của thị trấn. 

+ Cải tạo nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong các khu dân cư. 

7. Khái toán tổng mức đầu tư: 2.264,8 tỷ đồng. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Chi Lăng tổ 
chức công bố rộng rãi nội dung Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chi Lăng, 
huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000 để nhân dân được 
biết, kiểm tra giám sát thực hiện. 

2. UBND huyện Chi Lăng tổ chức thực hiện công bố công khai quy 
hoạch, tiếp nhận, quản lý hồ sơ, tài liệu quy hoạch được giao và tổ chức thực 
hiện quy hoạch theo quy định; Xây dựng kế hoạch lập, thẩm định, phê duyệt các 
quy hoạch chi tiết, hồ sơ định vị tim tuyến, lộ giới các trục giao thông chính trên 
thực địa theo thẩm quyền; Lập chương trình, dự án ưu tiên đầu tư hàng năm và 
dài hạn, xác định các biện pháp thực hiện quy hoạch xây dựng và cải tạo chỉnh 
trang quản lý đô thị trên cơ sở huy động mọi nguồn vốn đầu tư hợp pháp. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài 
nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công 
Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Văn 
hóa - Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng, Chủ tịch UBND 
huyện Hữu Lũng; Chủ tịch UBND thị trấn Chi Lăng, Chủ tịch UBND xã Hòa 
Lạc và các cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- PCVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: TH, KTTH, TH-CB, KTN; 
- Lưu: VT, KTN(TQT). 
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