
UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 
 

Số:        /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2021 
ơ 

V/v  xem xét đề xuất dự án đầu tư 

tại phân khu F (F1, F3, F4 và phần 

còn lại F2) thuộc đồ án Quy hoạch 

chung xây dựng Khu du lịch quốc 

gia Mẫu Sơn 
 

Kính gửi:  

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên 

  và Môi trường; 

- UBND huyện Lộc Bình; 

- Công ty TNHH Mặt Trời Mẫu Sơn. 
 

Xem xét Báo cáo số 618/BC-SKHĐT ngày 30/12/2020 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về kiến nghị của Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn, đồng chí Hồ Tiến 

Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Việc đầu tư dự án tại phân khu F (F1, F3, F4 và phần còn lại F2) tại xã 

Khánh Xuân và xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình theo Quy hoạch chung xây dựng 

Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040 (được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt tại Quyết định số 1590/QĐ-TTg ngày 25/10/2020) thuộc đối tượng phải tổ 

chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP  ngày 

28/02/2020 của Chính phủ. Công ty TNHH Mặt Trời Mẫu Sơn có quyền đề xuất 

thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tại Điều 12 Nghị định trên và 

tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo, hướng dẫn Công ty TNHH Mặt 

Trời Mẫu Sơn thực hiện trình tự, thủ tục đề xuất dự án đầu tư có sử dụng đất và 

tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. 

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện 

Lộc Bình rà soát, cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong giai đoạn 

2021-2030; lập danh mục dự án cần thu hồi đất để đảm bảo đủ cơ sở tổ chức lựa 

chọn nhà đầu tư theo quy định. 

4. Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu xây dựng Khu 

du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỷ lệ 1/2.000 để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án tại 

các khu vực đủ điều kiện theo quy định. 

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; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

Dương Văn Chiều 
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