
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 
          Số:          /VP-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2021 

V/v đồng ý chủ trương điều  

chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 

xây dựng Khu đô thị mới phía 

Đông, thành phố Lạng Sơn  

 

Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 

- Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam. 

 

Xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam tại Văn bản 

số 432/2020/CV-IDJ ngày 13/11/2020 về việc đề xuất và giải trình các ý kiến 

của Cục Quản lý hoạt động xây dựng Bộ Xây dựng tại Văn bản số 603/HĐXD-

QLKT ngày 10/11/2020 và Báo cáo số 10/BC-SXD ngày 11/01/2021 của Sở 

Xây dựng về kết quả làm rõ một số nội dung liên quan đến việc xem xét, xử lý 

kiến nghị của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam về xây dựng hệ thống trạm 

xử lý nước thải tại dự án Apec Diamond Park Lạng Sơn, đồng chí Lương Trọng 

Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu 

đô thị mới phía Đông, thành phố Lạng Sơn theo như đề nghị của Sở Xây dựng, 

cụ thể: 

- Điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch lô đất DV2.1 quy định tầng cao từ 05 tầng 

xuống 03 tầng; 

- Điều chỉnh công suất trạm xử lý nước thải số 2 từ 150m3/ngày đêm lên 

180m3/ngày đêm, để phù hợp công suất trạm xử lý nước thải đã được phê duyệt 

tại Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt 

báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Khu đô thị mới phía Đông, 

thành phố Lạng Sơn” (tên thương mại là: Khu đô thị thương mại, căn hộ và 

Shophouse Diamond Park). 

2. Đối với việc thay đổi thiết kế trạm xử lý nước thải số 2 từ đặt nổi sang 

đặt ngầm nhưng không làm thay đổi quy mô công suất đã được phê duyệt tại 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu đô thị mới phía Đông, 

thành phố Lạng Sơn thuộc thẩm quyền Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam tự 

quyết định và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành. 

3. Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam khẩn trương triển khai thi công 

xây dựng các hạng mục công trình của dự án còn lại theo đúng kế hoạch. 

4. Giao Sở Xây dựng cập nhật các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch 

chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Đông, thành phố Lạng Sơn trong kỳ điều 

chỉnh quy hoạch chi tiết phường Đông Kinh theo quy định. 
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Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TN&MT, KH&ĐT, TC; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

  các Phòng: KTN, TH; 

- Lưu: VT, KTN(HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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