
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /NQ-HĐND Lạng Sơn, ngày 14 tháng 12 năm 2020 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về chủ trương đầu tư Dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng  

(đoạn từ cầu Đông Kinh đến đối diện khách sạn Đông Kinh),  

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN  

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI 
 

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Xét Tờ trình số 134/TTr-UBND ngày 14/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng 

(đoạn từ cầu Đông Kinh đến đối diện khách sạn Đông Kinh), thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng 

nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng 

(đoạn từ cầu Đông Kinh đến đối diện khách sạn Đông Kinh), thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn với các nội dung sau: 

1. Mục tiêu đầu tư 

Đầu tư Công viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ cầu Đông Kinh đến đối diện 

khách sạn Đông Kinh) nhằm xây dựng hoàn chỉnh đoạn kè bờ sông Kỳ Cùng còn 

lại và xây dựng công viên cây xanh trên phần diện tích đất nằm trong khu vực 

giới hạn bởi đường Nguyễn Du và bờ sông Kỳ Cùng tại vị trí trên, thực hiện cải 

tạo cảnh quan môi trường, xây dựng không gian sinh hoạt công cộng đáp ứng nhu 

cầu giải trí, thư giãn tập thể dục thể thao nhằm tái tạo sức lao động của Nhân dân, 

góp phần tạo dựng không gian kiến trúc cảnh quan đặc trưng của đô thị thành phố 

Lạng Sơn. 

2. Quy mô đầu tư 

Quy mô dự án: khoảng 18.415m2 

Trong đó: 
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- Diện tích khuôn viên: 5.207m2 gồm (diện tích khuôn viên cây xanh, sân 

thể dục thể thao: 3.327 m2 và Diện tích đường dạo dọc kè: 1.880 m2). 

- Diện tích kè sông: 10.738 m2(bao gồm diện tích kè hiện trạng và kè xây 

mới giai đoạn này). 

- Diện tích vỉa hè: 2.472 m2 (trong đó có 307 m2 trùng với đường đường 

dạo của công viên).  

Bao gồm các hạng mục đầu tư xây dựng: 

- Sân vườn, đường dạo, thảm cỏ, cây xanh, rãnh thoát nước và điện chiếu 

sáng công cộng, chiếu sáng khuôn viên. 

- Xây dựng kè sông. 

- Hạng mục phụ trợ khác. 

- Phá dỡ giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư. 

3. Nhóm dự án: B. 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 216.335,1 triệu đồng (Bằng chữ: Hai trăm 

mười sáu tỷ, ba trăm ba mươi lăm triệu, một trăm nghìn đồng chẵn), trong đó: 

- Chi phí xây dựng: 

- Chi phí thiết bị: 

- Chi phí quản lý dự án: 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 

- Chi phí khác: 

- Chi phí dự phòng: 

- Chi phí bồi thường GPMB, hỗ trợ tái định cư 

24.776,2 triệu đồng; 

6.363,0 triệu đồng; 

841,1 triệu đồng; 

1.935,5 triệu đồng; 

1.340,4 triệu đồng; 

1.444,6 triệu đồng; 

179.634,3 triệu đồng.  

5. Cơ cấu nguồn vốn: 

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh: thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định 

cư, đầu tư xây dựng công trình kè bờ sông và công viên 109.768,0 triệu đồng: 

+ Vốn bố trí năm 2020 là 600 triệu đồng; 

+ Vốn đầu tư công theo tiêu chí định mức bố trí trong 04 năm (2021-2024): 

109.168 triệu đồng. 

- Ngân sách thành phố: thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, 

đầu tư xây dựng công trình kè bờ sông và công viên 106.567,1 triệu đồng: 

+ Vốn bố trí năm 2020 là 100 triệu đồng; 

+ Vốn ngân sách thành phố Lạng Sơn bố trí trong 04 năm (2021-2024): 

106.467,1 triệu đồng. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. 

7. Thời gian thực hiện: giai đoạn 2021 - 2024. 

8. Tiến độ thực hiện dự án: 

- Chuẩn bị đầu tư dự án và giải phóng mặt bằng: giai đoạn 2020 - 2021. 
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- Thực hiện đầu tư dự án: giai đoạn 2021 - 2024. 

- Hoàn thành dự án, bàn giao đưa công trình vào sử dụng: năm 2024. 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết, báo cáo 

kết quả theo quy định. 

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khoá XVI, kỳ họp 

thứ hai mươi thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2020./. 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Các Bộ: KHĐT, TC, GTVT; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, XD, TNMT; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- C, PCVP, CV VP. HĐND tỉnh;  

- Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Lưu: VT, HS kỳ họp. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Nghiệm 
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