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Số: 3362 /VP-KTN Lạng Sơn, ngày 16  tháng 8 năm 2019 

V/v xem xét đề nghị lập quy hoạch 
chi tiết Khu đô thị mới tại các quỹ 
đất trên địa bàn huyện Hữu Lũng 

và huyện Lộc Bình 

 

 
Kính gửi: Sở Xây dựng 

  

Xem xét Công văn số 501/CV-TNG/DA1 ngày 06/8/2019 của Công ty cổ 
phần Đầu tư TNG Holdings Việt Nam về việc xin chấp thuận chủ trương nghiên 
cứu, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới tại các quỹ đất 
trên địa bàn huyện Hữu Lũng và huyện Lộc Bình, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét đề 
nghị của Công ty cổ phần Đầu tư TNG Holdings Việt Nam tại Công văn trên, 
báo cáo UBND tỉnh trong tháng 8/2019. Việc xem xét lập quy hoạch, phát triển 
các dự án đô thị phải được kiểm soát chặt chẽ, phù hợp với tình hình phát triển 
kinh tế - xã hội từng thời kỳ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019. Đối với các nhà đầu tư đề xuất 
cùng một lúc nhiều dự án trên địa bàn tỉnh phải xem xét kỹ các yếu tố về năng 
lực, kinh nghiệm và tình hình triển khai thực tế các dự án của các đơn vị đề xuất, 
tránh tình trạng doanh nghiệp đề xuất nhiều dự án nhưng trên thực tế không triển 
khai thực hiện dự án nào, ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư của tỉnh, gây ra 
những hệ lụy không tốt.  

(Công văn số 501/CV-TNG/DA1 được gửi kèm qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Xây dựng, các cơ quan liên 
quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: XD, TN&MT, NN&PTNT, GTVT; 
- UBND các huyện: Hữu Lũng, Lộc Bình; 
- Cty CP ĐT TNG Holdings Việt Nam; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, TH-CB;  
- Lưu: VT, KTN (HVTr). 
 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

Dương Văn Chiều 
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