
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 giải phóng mặt bằng diện tích 

thuộc giai đoạn 1 dự án Quần thể khu 

du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn  

 

Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND huyện Lộc Bình; 

- Công ty TNHH Mặt Trời Mẫu Sơn. 

 

Xem xét Báo cáo số 19/BC-STNMT ngày 14/01/2021 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về đề nghị của Công ty TNHH Mặt Trời Mẫu Sơn liên quan đến 

giải phóng mặt bằng dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn, 

đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với kết quả rà soát, đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về 

thực hiện giải phóng mặt bằng diện tích khoảng 31,01ha tại khu vực đỉnh núi 

Mẫu Sơn thuộc xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình để giao cho Công ty TNHH Mặt 

Trời Mẫu Sơn thực hiện giai đoạn 1 dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp 

treo Mẫu Sơn. 

2. Giao UBND huyện Lộc Bình:  

- Chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Mặt Trời Mẫu Sơn khẩn trương 

thực hiện giải phóng mặt đối với diện tích nêu trên.  

- Thành lập Ban chỉ đạo, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng, Tổ 

công tác của huyện, xây dựng kế hoạch có biểu tiến độ chi tiết, phân công trách 

nhiệm cụ thể đến từng cá nhân để thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tháo gỡ những 

khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng dự án nêu trên 

đảm bảo đúng tiến độ. Triển khai xây dựng giá đất cụ thể của dự án phục vụ thu 

hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định.  

- Tập hợp tài liệu, tổ chức họp dân, phổ biến, tuyên truyền các cơ chế chính 

sách của Nhà nước liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đối với 

người có đất bị thu hồi. Thực hiện ghi hình hiện trạng khu đất, vận động các hộ 

dân tại khu vực cần giải phóng mặt bằng đồng thuận với chủ trương của Nhà 

nước về đầu tư xây dựng dự án; có văn bản thông báo rộng rãi, yêu cầu người sử 

dụng đất không được sửa chữa, cơi nới hoặc xây mới công trình trên đất đã có kế 

hoạch thu hồi.  

- Rà soát, thống kê đầy đủ các công trình, trụ sở của các cơ quan, đơn vị 

liên quan thuộc khu đất 31,01 ha nêu trên để lập kế hoạch tổ chức họp thống nhất, 

tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện dự án. 

- Dự kiến khu vực đổ thải khi đào đắp, san lấp công trình dự án, bảo đảm 
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không làm mất cảnh quan khu vực. Quan tâm làm tốt công tác bảo vệ môi trường, 

nhất là xử lý rác thải; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động khách du lịch giữ gìn vệ 

sinh chung khi đến tham quan tại Khu du lịch Mẫu Sơn. 

3. Yêu cầu Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn:  

- Khẩn trương hoàn thành các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi 

trường theo tiến độ thực hiện dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 

số 2728/QĐ-UBND ngày 25/12/2020.  

- Phối hợp với UBND huyện Lộc Bình: xác định cụ thể ranh giới, mốc giới 

tại thực địa đối với phần diện tích 31,01 ha Công ty xin giao; cử người đại diện 

tham gia Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng của huyện để kịp thời giải 

quyết những khó khăn, vướng mắc; tham gia xây dựng phương án dự kiến khu 

vực đổ thải, xử lý rác thải của dự án; chuẩn bị tập trung mọi nguồn lực để thực 

hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ;  

- Kiểm tra thực tế diện tích đất đã được UBND tỉnh cho thuê tại Quyết 

định số 2011/QĐ-UBND bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng công trình Cải 

tạo, nâng cấp đường lên khu du lịch Mẫu Sơn (đoạn Km6-Km12), giai đoạn 2 đã 

được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại các Quyết định số 1983/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2015, số 314a/QĐ-UBND ngày 27/02/2017, số 1579/QĐ-UBND 

ngày 29/8/2017 và số 1554/QĐ-UBND ngày 13/8/2020.  

4. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư theo 

chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty TNHH Mặt 

Trời Mẫu Sơn hoàn thành các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường 

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; 

- Các Sở: XD, KHĐT, NNPTNT; 

- 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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