
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-KT Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2020 
V/v liên quan đến một số dự án của 

Công ty cổ phần Đầu tư Thăng Long 

tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, 

  Xây dựng; 

- UBND huyện Văn Lãng; 

- Công ty cổ phần Đầu tư Thăng Long. 
 

 

Xem xét Báo cáo số 313/BC-STNMT ngày 04/7/2020 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về tình hình thực hiện dự án Trung tâm dịch vụ thương mại Lạng 

Sơn - ASEAN - Trung Quốc và dự án Trung tâm thương mại Sài Gòn - Tân 

Thanh tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Văn bản số 27/VP-TL ngày 07/7/2020 

của Công ty cổ phần Đầu tư Thăng Long có nội dung đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo 

xử lý một số vấn đề liên quan đến các dự án của Công ty tại khu vực cửa khẩu 

Tân Thanh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh có ý 

kiến như sau: 

1. Về đề nghị điều chỉnh quy hoạch chiều cao từ 9 tầng lên 16 tầng khu đất 

dự kiến thực hiện dự án Khách sạn Hữu Nghị: ngày 20/9/2019 UBND tỉnh đã có 

Thông báo kết luận giao ban số 556/TB-UBND, theo đó để không phá vỡ quy 

hoạch xây dựng tại khu vực, UBND tỉnh không nhất trí điều chỉnh quy hoạch 

chiều cao tầng khu vực trên theo kiến nghị của Công ty. Yêu cầu Công ty cổ phần 

Đầu tư Thăng Long tuân thủ đúng quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt khi 

triển khai dự án trên. 

2. Đối với đề nghị điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu đất mà Công ty đã 

đầu tư Trung tâm Dịch vụ thương mại Hữu Nghị và Nhà điều hành bến xe ô tô 

khách Tân Thanh, cập nhật vào Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu Tân 

Thanh, huyện Văn Lãng (do Sở Xây dựng đang triển khai lập) cho phù hợp với 

hiện trạng:  

Để thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, tránh 

tạo tiền lệ xấu, đề nghị nêu trên của Công ty chỉ được xem xét sau khi đơn vị đã 

chấp hành nghiêm túc các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan có 

thẩm quyền. Mặt khác, việc xem xét sẽ được tiến hành một cách khách quan, dựa 

trên cơ sở yêu cầu thực tế, mục tiêu, định hướng phát triển tổng thể về không 

gian, kiến trúc tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh trong giai đoạn tới.  

3. Giao UBND huyện Văn Lãng khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm 



2 

 

vướng mắc về mặt bằng dãy nhà kho do Công ty TNHH Tài chính Hồng Hà cho 

Công ty TNHH Vui chơi giải trí và du lịch Thái Dương Lạng Sơn thuê để chứa 

đồ đạc tại khu đất dự kiến thực hiện dự án Khách sạn Hữu Nghị; hoàn thành, báo 

cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/8/2020. 

4. Đối với các dự án, hạng mục dự án chậm tiến độ (hạng mục đầu tư kho 

hàng hóa, nhà ở của nhân viên tại lô D18 thuộc dự án Trung tâm thương mại Sài 

Gòn - Tân Thanh; dự án Trung tâm Dịch vụ Thương mại Lạng Sơn - ASEAN - 

Trung Quốc…): giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, khẩn trương thông báo tới 

chủ đầu tư về việc vi phạm tiến độ. Trường hợp đơn vị không thực hiện thủ tục 

giãn tiến độ, hoặc không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thì tiến hành chấm 

dứt dự án theo đúng quy định pháp luật hiện hành. 

5. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan rà 

soát cụ thể về nội dung chồng lấn một phần diện tích giữa dự án Trung tâm Dịch 

vụ Thương mại Lạng Sơn - ASEAN - Trung Quốc và dự án Đầu tư xây dựng 

Supermart Phố núi (Chợ phố núi) tại Quyết định số 2478/QĐ-UB-KT ngày 

31/12/2003 của UBND tỉnh, thực hiện xử lý theo quy định để không tạo sự chồng 

chéo giữa các dự án, gây khó khăn, phức tạp cho công tác quản lý. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban QL KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- Thanh tra tỉnh; 

- C,PVP UBND tỉnh, Phòng TH-NC; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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