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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại  
cuộc họp về dự án đầu tư Khách sạn sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn 

 

Ngày 22/3/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ 
trì cuộc họp xem xét tiến độ triển khai dự án đầu tư Khách sạn sân golf Hoàng 
Đồng - Lạng Sơn. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và 
Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, 
Công Thương, Tư pháp, Cục Thuế, UBND thành phố Lạng Sơn, UBND huyện 
Cao Lộc, Văn phòng UBND tỉnh và Công ty Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn. 

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 
Xây dựng, UBND thành phố Lạng Sơn và Công ty Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn 
báo cáo về tình hình triển khai thực hiện dự án Khách sạn sân golf Hoàng Đồng, 
ý kiến tham gia của các thành phần tham dự họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

Dự án Khách sạn sân golf Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn do Công ty 
Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn làm chủ đầu tư luôn được các cấp chính quyền của 
tỉnh Lạng Sơn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để tháo gỡ các khó 
khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Tính đến thời điểm hiện 
nay tiến độ triển khai thực hiện dự án rất chậm so với tiến độ quy định tại Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư, Bản cam kết tiến độ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại 
Thông báo số 450/TB-UBND ngày 26/9/2018. Chủ đầu tư đã thiếu tích cực 
trong triển khai thực hiện các cam kết như: Chưa hoàn thành tiến độ góp vốn, 
chậm hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, thủ tục xin cấp phép xây dựng, 
hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công công trình sân golf giai đoạn 1. 

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan 
liên quan và Công ty cổ phần Quốc tế Lạng Sơn tập trung thực hiện ngay một số 
nhiệm vụ sau: 

1. Yêu cầu Công ty cổ phần Quốc tế Lạng Sơn: 

- Chuyển toàn bộ kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng giai 
đoạn 1 với số tiền còn thiếu là 21 tỷ đồng (VNĐ) cho UBND thành phố để tổ 
chức chi trả cho người dân, thời gian hoàn thành trước ngày 30/3/2019; hoàn 
thành việc huy động vốn, góp đủ số vốn 2,2 triệu USD trước ngày 05/4/2019 
theo đúng cam kết của nhà đầu tư với UBND tỉnh. 

- Hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Khu tái định cư gửi Sở Xây 
dựng trước ngày 15/4/2019; tổ chức thi công ngay các hạng mục hạ tầng kỹ 
thuật khu tái định cư tại các phần diện tích đã có mặt bằng sạch trước ngày 
15/4/2019, phần diện tích còn lại tiếp tục thực hiện sau khi UBND thành phố 
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giải phóng mặt bằng, bàn giao trong tháng 4/2019. 

- Hoàn thành hồ sơ thiết kế cơ sở và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hạng 
mục sân golf giai đoạn 1, gửi Sở Xây dựng để tổ chức thẩm định trong tháng 
4/2019. 

- Đối với phần diện tích 52,9ha còn lại của dự án chưa thực hiện công tác 
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Công ty khẩn trương hoàn thiện trích đo thu 
hồi bổ sung làm cơ sở để UBND thành phố ban hành kế hoạch thu hồi đất, đo 
đạc, kiểm đếm để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án, thời gian hoàn thành 
trích đo trong tháng 6/2019. 

- Công ty phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố và các cơ quan chức 
năng để được hướng dẫn, hỗ trợ cụ thể về các trình tự thủ tục đầu tư theo quy 
định, trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết. 

Nhà đầu tư dự án cần phải tích cực triển khai và tuân thủ đúng cam kết, 
không để tình trạng các cấp chính quyền tỉnh tạo điều kiện nhưng nhà đầu tư 
thiếu quyết tâm, thiếu tích cực triển khai Dự án như trong thời gian vừa qua. 
Trong trường hợp Nhà đầu tư không tuân thủ cam kết bảo đảm tiến độ thực hiện 
Dự án thì kiên quyết xử lý theo quy định. 

2. Giao UBND thành phố Lạng Sơn rà soát trình tự, thủ tục, hồ sơ để tổ 
chức thực hiện kiểm đếm bắt buộc, tổ chức cưỡng chế đối với các hộ gia đình 
không chấp hành bàn giao mặt bằng khu tái định cư, hoàn thành trong tháng 
4/2019; tập trung thực hiện hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ khu tái định 
cư trước ngày 31/5/2019 để bàn giao dứt điểm cho Nhà đầu tư. 

3. Sở Xây dựng tích cực hỗ trợ, hướng dẫn Nhà đầu tư trong việc hoàn 
thiện hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công đối với hạng mục sân golf giai 
đoạn 1 để đáp ứng yêu cầu về tiến độ. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập 
trung giải quyết từng việc cụ thể theo thẩm quyền, trách nhiệm của đơn vị; tổ 
chức kiểm tra, đôn đốc Nhà đầu tư thực hiện tiến độ hằng tháng, báo cáo, đề 
xuất UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo dự án đầu tư ngoài ngân sách theo quy định.  

5. Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành chức năng liên quan chủ 
động kiểm tra, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty cổ phần Quốc tế 
Lạng Sơn thực hiện dự án, đáp ứng được các yêu cầu trên./. 

  

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các thành phần tham dự họp; 
- Công ty cổ phần Quốc tế Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: CM, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (HVTr). 

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

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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