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Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Sau khi thẩm tra Báo cáo số 356/BC-SKHĐT ngày 15/6/2018 của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư về dự án đầu tư Khu đô thị Kosy Green Park, phường Tam Thanh, 
thành phố Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Tại phần II.4 của Báo cáo có nêu: “quỹ đất nhà ở xã hội nhà đầu tư đề 
xuất có diện tích 63.571 m2 bằng 18,2% tổng quỹ đất ở, do đó chưa đảm bảo 
theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP”. Tuy nhiên, 
trong Báo cáo không có kiến nghị giải quyết nội dung này trước khi đề xuất 
UBND tỉnh đồng ý về chủ trương triển khai thực hiện dự án. 

2. Tại phần III.3 của Báo cáo mới thống kê được số hộ dân bị ảnh hưởng 
dự án là khoảng 211 hộ, trong đó số hộ trực tiếp trên diện tích trồng lúa 118 hộ 
và đề xuất phương án hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối 
với trường hợp bị thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản 
xuất nông nghiệp theo quy định tại Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 
28/4/2018 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, trong Báo cáo chưa phân tích, đánh giá 
được trong số 211 hộ có bao nhiêu hộ có nguồn sống chủ yếu từ sản xuất nông 
nghiệp; trong đó có bao nhiêu nhân khẩu là đối tượng không thể đào tạo, 
chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm (trẻ chưa đến tuổi lao động; người già 
ngoài độ tuổi lao động; người có bệnh, tật mà không có khả năng lao động …) và 
phương án đảm bảo đời sống cho các đối tượng này như thế nào. 

3. Báo cáo chưa đề cập đến kết quả đánh giá khả năng thu hồi đất và tính 
khả thi trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án theo yêu cầu tại 
Thông báo số 220/TB-UBND ngày 15/5/2018. 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung, làm rõ 
các nội dung trên, gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 25/6/2018 để hoàn 
thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TNMT, XD, LĐTBXH; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- Cty CP Kosy; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
các phòng: TH, KTTH, KTN; 
- Lưu: VT, KTN (TQV). 
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