
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 3 năm 2021 
V/v liên quan đến Đồ án quy hoạch 

chi tiết dự án Trạm dừng nghỉ Cao 

Lộc trên tuyến cao tốc Bắc Giang - 

Lạng Sơn 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Kính gửi:  

- Sở Giao thông vận tải; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND huyện Cao Lộc. 
 

Xem xét Báo cáo số 119/BC-STNMT ngày 19/3/2021 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về tiến độ thực hiện xác định giá trị dự kiến tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất làm cơ sở đưa vào hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

Trạm dừng nghỉ Cao Lộc, huyện Cao Lộc, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

rà soát, đánh giá cụ thể sự phù hợp về quy mô diện tích dự án tại Đồ án quy 

hoạch chi tiết xây dựng Trạm dừng nghỉ Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng 

Sơn, tỷ lệ 1/500 đã được UBND huyện Cao Lộc phê duyệt tại Quyết định số 

651/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành có 

liên quan và thực tế nhu cầu sử dụng đất của dự án trên, cũng như nội dung đã 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 

về danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2019. Nếu Đồ án 

quy hoạch nêu trên đáp ứng yêu cầu, phù hợp với thực tế thì báo cáo, đề xuất 

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện lại quy trình tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án 

theo Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư và xử lý 

Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh theo quy định. 

Trường hợp Đồ án quy hoạch do huyện Cao Lộc phê duyệt không phù 

hợp với yêu cầu thực tế cũng như quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành thì đề xuất 

UBND tỉnh chỉ đạo xử lý theo quy định, sau đó thực hiện quy trình lựa chọn nhà 

đầu tư theo Nghị định số 30/2015/NĐ-CP; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh 

trước ngày 02/4/2021. 

2. Yêu cầu UBND huyện Cao Lộc nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh 

nghiệm trong việc triển khai lập quy hoạch dự án Trạm dừng nghỉ Cao Lộc trên 

tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đã không phối hợp chặt chẽ với các sở, 

ngành chuyên môn của tỉnh (Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi 

trường) theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

44/VP-KT ngày 06/01/2021 của Văn phòng UBND tỉnh dẫn đến quy mô diện 
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tích dự án theo Đồ án quy hoạch chi tiết do huyện phê duyệt không phù hợp với 

quy mô diện tích đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 554/QĐ-

UBND ngày 22/3/2019, gây khó khăn, phức tạp cho quá trình tổ chức thực hiện. 

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; 

- Sở Nội vụ; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  Phòng THNC, Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(VQK).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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