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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

tại cuộc họp xem xét phương án quy hoạch chi tiết xây dựng  
Khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 

 
 
Ngày 25/01/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ 

chức cuộc họp xem xét phương án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu ở mới sinh 
thái sông Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500. Tham dự họp có đại diện 
lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài 
nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố 
Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh và đại diện Liên danh nhà đầu tư Công ty Cổ 
phần Đầu tư xây dựng Thương mại dịch vụ Lạng Sơn (đơn vị đề xuất quy hoạch). 

Sau khi nghe đại diện Liên danh nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư xây 
dựng Thương mại dịch vụ Lạng Sơn và đơn vị tư vấn báo cáo đề xuất phương án 
quy hoạch, ý kiến của các cơ quan liên quan, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

UBND tỉnh Lạng Sơn đánh giá cao Liên danh nhà đầu tư và đơn vị tư vấn 
trong việc đề xuất phương án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu ở mới sinh thái 
sông Kỳ Cùng, tỷ lệ 1/500. Ý tưởng nghiên cứu lập quy hoạch có điểm độc đáo, 
hiện đại, thân thiện với môi trường sinh thái, cảnh quan khu vực; đã khảo sát, 
nghiên cứu kỹ lưỡng các yếu tố về đặc điểm tự nhiên, khí hậu, địa lý, văn hóa, 
xã hội, tận dụng tốt các lợi thế về mối liên hệ vùng, kết nối giao thông, địa hình, 
cảnh quan khu vực, đồng thời khắc phục được hạn chế của khu vực quy hoạch. 

Để bảo đảm thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục triển khai dự án, lựa chọn 
Nhà đầu tư theo quy định, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn 
trương thực hiện một số nội dung sau: 

1. Giao Liên danh nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thương 
mại dịch vụ Lạng Sơn tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch chi tiết xây 
dựng Khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng, tỷ lệ 1/500 tiếp tục nghiên cứu, rà soát 
điều chỉnh một số nội dung, cụ thể như sau: 

a) Về tên dự án cần thống nhất với chủ trương đã được UBND tỉnh đồng ý 
tại Công văn số 4782/VP-KTN ngày 30/11/2018. 

b) Về hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Liên danh nhà đầu tư và tư vấn cần 
nghiên cứu kỹ lưỡng về phương án kết nối giao thông của dự án với Quốc lộ 1A, 
điểm giao cắt với đường sắt để đảm bảo an toàn giao thông theo đúng quy 
chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành; nghiên cứu bố trí bãi đỗ xe ngầm bên dưới 
dải cây xanh cách ly của khu quy hoạch với đường sắt; đối với phương án bãi đỗ 
xe ngầm bố trí ở phía tiếp giáp bờ sông, cần cân nhắc kỹ lưỡng về điều kiện thủy 
văn của sông Kỳ Cùng có đặc điểm mùa mưa lũ lên rất nhanh và bất thường, 
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nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay để đưa ra giải pháp tối ưu nhất. 
Phương án kè sông cần có các giải pháp đảm bảo ổn định, chống sạt lở bờ sông, 
phù hợp với cảnh quan môi trường, không được đầu tư công trình kiên cố trên 
lòng sông làm thay đổi dòng chảy; có giải pháp xử lý triệt để không để nguồn 
nước thải của dự án chảy ra sông, làm ảnh hưởng đến nguồn nước cung cấp cho 
Trạm xử lý nước mặt cung cấp nước sạch cho Thành phố ở phía hạ lưu. 

c) Về phạm vi quy hoạch, cần xác định ranh giới cho phù hợp đúng theo 
các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng. 

Liên doanh nhà đầu tư tiếp thu ý kiến, khẩn trương hoàn thiện phương án 
quy hoạch chi tiết trên, gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét 
trong quý I/2019. 

2. UBND thành phố Lạng Sơn 
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan khẩn 

trương hoàn thiện thủ tục lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng 
thành phố cho phù hợp với dự án, trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 
03/2019. 

b) Chỉ đạo UBND xã Mai Pha tăng cường công tác quản lý đất đai đảm 
bảo thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xử lý nghiêm các trường 
hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng đất, nhất là việc san lấp đất nông nghiệp, tự 
ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, tự ý làm nhà, trồng cây lâu năm 
trái quy định trong khu vực đã được quy hoạch. 

3. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND các huyện và thành phố Lạng 
Sơn, các cơ quan liên quan đề xuất UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và lộ trình 
thực hiện phát triển đô thị của tỉnh, trong đó có các giải pháp cụ thể về định 
hướng phát triển, nguồn lực thực hiện, khắc phục các tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật 
và hạ tầng xã hội của thành phố Lạng Sơn chưa đạt của đô thị loại 2, định hướng 
phát triển lên đô thị loại 1. Đẩy mạnh kêu gọi thu hút đầu tư các khu đô thị trên 
địa bàn theo quy hoạch, kế hoạch của tỉnh (khắc phục tình trạng các dự án phát 
triển đô thị chủ yếu do các nhà đầu tư tự nghiên cứu, đề xuất), đảm bảo đồng bộ 
về kết cấu hạ tầng đô thị và hạ tầng xã hội cho thành phố Lạng Sơn nói riêng và 
của cả tỉnh nói chung. 

4. Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động hướng dẫn 
đơn vị đề xuất lập quy hoạch và các tổ chức quan tâm đến dự án thực hiện trình 
tự, thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, XD, GTVT,  
  TN&MT, NN&PTNT; 
- UBND thành  phố Lạng Sơn; 
- Liên danh nhà đầu tư Cty CP ĐTXD 
  Thương mại dịch vụ Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (HVTr). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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