
ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1864  /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 29 tháng 9 năm 2019 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án 
Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 1554/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh về 
việc phê duyệt Kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị 
mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1658/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 của UBND tỉnh 
về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây 
dựng Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh 
về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị 
mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định 
số 463/BC-SKHĐT ngày 23/9/2019, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị 
mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Tên dự án: Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.  

2. Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng để hình thành khu dân cư mới, khu 
hành chính có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; kêu gọi và 
huy động mọi nguồn vốn trong và ngoài nước làm tăng giá trị khu đất, thúc đẩy 
kinh tế - xã hội phát triển, đem lại lợi ích cho nhân dân địa phương, nhà nước và 
nhà đầu tư; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, đất ở, góp phần tích cực vào chương trình 
phát triển nhà ở của huyện Hữu Lũng nói riêng và tỉnh Lạng Sơn nói chung. 

3. Quy mô dự án: San nền, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực 
dự án theo quy hoạch, xây dựng khu dân cư đô thị với hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
đồng bộ; quy mô dân số khoảng 6.000 người. Diện tích đất sử dụng: 52,3 ha. 



2 

4. Tên nhà đầu tư trúng thầu: Liên danh Công ty cổ phần Trường Thịnh 
Phát Lạng Sơn và Công ty cổ phần Trường Thịnh Phát. 

5. Thời gian khởi công, hoàn thành Dự án: 48 tháng. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng 
Sơn.  

7. Tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường giải 
phóng mặt bằng): 1.989.017 triệu đồng. 

8. Giá trị nộp ngân sách ngân sách nhà nước (m3): 3.800 triệu đồng. 

Điều 2. Trách nhiệm cơ quan liên quan 

1. Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan 
thực hiện các công việc tiếp theo của dự án và đăng tải thông tin về kết quả lựa 
chọn Nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. 

2. Liên danh Công ty cổ phần Trường Thịnh Phát Lạng Sơn và Công ty cổ 
phần Trường Thịnh Phát triển khai thực hiện dự án theo quy định tại hợp đồng, 
tuân thủ pháp luật về đầu tư, xây dựng, nhà ở và pháp luật khác có liên quan.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 
tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Hữu 
Lũng, Liên danh Công ty cổ phần Trường Thịnh Phát Lạng Sơn và Công ty cổ 
phần Trường Thịnh Phát chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PCVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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