
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày      tháng 02 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án  

Khu dân cư khối 3, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
 

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

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25/11/2014; 

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh 

phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư khối 3, phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định 

số 31/BC-SKHĐT ngày 22/01/2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư khối 3, 

phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, như sau: 

1. Quy mô dự án 

a) Công suất thiết kế: Đầu tư xây dựng khu dân cư với quy mô 67 hộ 

tương đương 268 người dân. Diện tích đất sử dụng khoảng 13.875,51 m
2
, trong 

đó: Đất ở liền kề 8.071,34 m
2
, đất hạ tầng kỹ thuật 5.525,57 m

2 
và đất cây xanh 

278,60 m
2
. 

b) Quy mô kiến trúc xây dựng: Không thực hiện hạng mục hồ điều hòa ở 

cuối dự án. Thoát nước mưa của dự án bằng hệ thống hố thu, cống thoát nước 

(D1500). Không thực hiện một phần kè xung quanh dự án để làm đường kết nối 

với các hộ dân liền kề dự án.  

2. Hình thức sử dụng đất: Phần đất cây xanh, hạ tầng kỹ thuật: Nhà nước 

giao đất không thu tiền sử dụng đất, nhà đầu tư bàn giao cho địa phương quản l  

sau khi dự án hoàn thành. Phần đất ở liền kề kinh doanh  67 lô): Nhà nước giao 

đất có thu tiền sử dụng đất. 

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 269/QĐ-

UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh. 



2 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Chủ tịch UBND thành 

phố Lạng Sơn và Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thảo Viên 

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: KTN, KTTH, TH; 

- Lưu: VT, (HVTr). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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