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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại 

cuộc họp chuyên đề xem xét rà soát các hạng mục công trình hạ tầng kỹ 

thuật đã hoàn thành thuộc dự án Khu đô thị Phú Lộc I + II, phường  

Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn 

 

Ngày 29/12/2020, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

đã chủ trì cuộc họp chuyên đề xem xét Báo cáo số 339/BC-SXD ngày 

04/12/2020 của Sở Xây dựng về rà soát các hạng mục công trình hạ tầng kỹ 

thuật đã hoàn thành thuộc dự án Khu đô thị Phú Lộc I + II, phường Hoàng Văn 

Thụ, thành phố Lạng Sơn. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Xây 

dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, 

Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Lạng 

Sơn và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương. 

Sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo, ý kiến phát biểu của các thành phần 

dự họp, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như 

sau: 

Đối với nội dung được Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tổng hợp 

tính toán tổng mức đầu tư để xác định suất đầu tư hạ tầng của dự án Khu đô thị 

Phú Lộc I + II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn tương ứng với 

diện tích đất kinh doanh nhà đầu tư được giao tại thời điểm theo Quyết định số 

1377/QĐ-UBND-XD ngày 26/9/2006 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, khớp 

nối quy hoạch chi tiết dự án Khu đô thị Phú Lộc I+II, thành phố Lạng Sơn: đến 

thời điểm hiện tại Sở Xây dựng mới chỉ tính toán được kinh phí đầu tư hạ tầng, 

chưa tính ra diện tích đất kinh doanh tương ứng cần giao cho nhà đầu tư để làm 

cơ sở điều chỉnh quỹ đất tái định cư dư thừa chuyển thành đất kinh doanh cho 

nhà đầu tư là chưa hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ đã được Chủ tịch UBND tỉnh 

giao, yêu cầu Sở Xây dựng cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quá trình thực 

hiện các công việc tương tự được giao. 

Để giải quyết các kiến nghị chính đáng của nhà đầu tư, tháo gỡ khó khăn 

vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, thống 

nhất thực hiện các nội dung sau: 

1. Đồng ý điều chỉnh đất tái định cư dư thừa của dự án Khu đô thị Phú 

Lộc I+II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn thành đất kinh doanh 

theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 482/BC-STNMT 

ngày 30/9/2020; thực hiện điều chỉnh trước khoảng 80% diện tích (tương ứng 

với 102 ô/7.949,3m2); quỹ đất còn lại sẽ được tính toán trong bước quyết toán 

dự án theo quy định. 
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Giao Sở Xây dựng hướng dẫn Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng 

Dương tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng dự án 

(Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh), tổ chức thẩm 

định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương: 

- Khẩn trương rà soát tổng thể chủ trương đầu tư, quy hoạch xây dựng 

điều chỉnh và các nội dung liên quan khác lập hồ điều chỉnh chủ trương dự án 

trình các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt để triển 

khai các bước tiếp theo quy định. 

- Tích cực phối hợp với UBND thành phố Lạng Sơn trong công tác giải 

phóng mặt bằng dự án; tập trung thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án 

đối với diện tích đã có mặt bằng sạch, nhất là các khu tái định cư, quỹ đất 12% 

phải bàn giao cho tỉnh theo quy hoạch. 

3. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và 

UBND thành Lạng Sơn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động kiểm tra, hướng 

dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương 

thực hiện dự án theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các thành phần dự họp; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng THNC,  

  Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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