
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /TB-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2021 

 
 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp 

chuyên đề xem xét tiến độ xử lý, tháo gỡ vướng mắc của dự án điều 

chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn  

 

 

Ngày 17/3/2021, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ 

trì cuộc họp chuyên đề để xem xét tiến độ xử lý, tháo gỡ vướng mắc của dự 

án điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn . 

Tham dự họp có lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Văn 

phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, UBND thành phố Lạng Sơn và người đại diện 

theo pháp luật Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn. 

Sau khi nghe Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, và Công ty cổ phần 

Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn báo cáo nội dung cuộc họp, ý kiến tham gia 

của các thành phần tham dự, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

Chủ tịch UBND tỉnh phê bình các Sở, ngành và nhà đầu tư phối hợp thiếu 

chặt chẽ trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao để tháo gỡ các vướng mắc 

tại dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh  tại Công văn số 90/UBND-KT ngày 

22/01/2021. Loại hình dự án đã được UBND tỉnh xem xét, thảo luận rất kỹ 

lưỡng trên cơ sở thực tế triển khai thực hiện dự án và tham vấn ý kiến của các 

Bộ, ngành Trung ương liên quan để xác định đây là dự án chuyển tiếp nên 

được thực hiện theo hình thức Nhà nước giao đất cho Chủ đầu tư dự án không 

thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; bản chất của dự án được xác định là 

“đổi đất lấy hạ tầng”. Trên cơ sở đó Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã tổng hợp, 

báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương giải quyết. Tuy nhiên 

trong quá trình thực hiện các cơ quan chức năng của tỉnh và Chủ đầu tư vẫn còn 

chậm chễ, lúng túng. 

 Để giải quyết dứt điểm vướng mắc, sớm hoàn thành dự án, thống nhất 

thực hiện các nội dung sau: 

1. Thực hiện cơ chế tài chính của dự án theo quy định của Nghị định số 

02/2006/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế khu đô thị mới và đề xuất của Sở Tài 

chính là: Nhà nước giao diện tích quỹ đất cho Chủ đầu tư dự án có giá trị tương 

đương với giá trị quyết toán xây dựng công trình hạ tầng được chuyển giao tại 

thời điểm Nhà nước có quyết định giao đất và cộng thêm giá trị chi phí giải 

phóng mặt bằng, các chi phí hợp pháp, hợp lệ khác do Chủ đầu tư đã bỏ ra, đảm 

bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước và quyền lợi chính đáng của Chủ đầu tư.  
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2. Để giải quyết dứt điểm các vướng mắc của dự án và đủ điều kiện bàn 

giao quỹ đất cho Chủ đầu tư dự án theo đúng quy định, yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp, thực hiện đồng thời các công việc sau: 

a) Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Sản xuất và 

Thương mại Lạng Sơn, UBND thành phố Lạng Sơn và các cơ quan liên quan 

khẩn trương rà soát các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành, các 

hạng mục công trình cần tiếp tục thực hiện theo quy hoạch điều chỉnh, chi phí 

giải phóng mặt bằng và các chi phí hợp pháp, hợp lệ khác theo quy định của 

pháp luật để tổng hợp giá trị đã đầu tư và tổng mức đầu tư dự án, hoàn thành 

gửi Sở Tài chính tổng hợp trước ngày 31/3/2021. 

b) Giao UBND thành phố Lạng Sơn chủ trì phối hợp với Công ty cổ 

phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn tổng hợp kinh phí giải phóng mặt bằng 

của dự án, trong đó xác định số kinh phí đã giải phóng mặt bằng và kinh phí tiếp 

tục để giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án theo quy hoạch được duyệt; hoàn 

thành gửi Sở Tài chính tổng hợp trước 31/3/2021. 

c) Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn khẩn trương rà 

soát, đánh giá lại toàn bộ kết quả thực hiện dự án từ thời điểm phê duyệt ban đầu 

cho đến thời điểm hiện nay; tổng hợp các nội dung, thực hiện thủ tục lập, trình 

điều chỉnh dự án đầu tư theo đúng quy định pháp luật. Hoàn chỉnh hồ sơ điều 

chỉnh dự án đầu tư, trình cơ quan chuyên môn thẩm định trong tháng 03/2021. 

d) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan 

hướng dẫn Công ty lập điều chỉnh dự án đầu tư; tổ chức thẩm định đề xuất điều 

chỉnh dự án đầu tư theo quy định Luật Đầu tư, trình UBND tỉnh xem xét, phê 

duyệt theo quy định, hoàn thành trước ngày 12/4/2021. 

đ) Trên cơ sở các số liệu tính toán của Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và 

Môi trường, UBND thành phố Lạng Sơn cung cấp và chủ trương điều chỉnh dự 

án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giao Sở Tài chính tính toán phương án 

tài chính dự án hợp lý, hài hòa lợi ích của Nhà nước và Chủ đầu tư; dự thảo văn 

bản của UBND tỉnh để xin ý kiến Bộ Tài chính, hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh 

trước ngày 15/4/2021. 

e) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan xác định giá đất cụ thể tại thời điểm tháng 4/2021 để làm cơ sở tính 

tiền giao đất có thu tiền sử dụng đất đợt 1 cho nhà đầu tư. Đề xuất UBND tỉnh 

giao đất kinh doanh theo tiến độ hoàn thành dự án cho Nhà đầu tư theo nguyên 

tắc giá trị quỹ đất được giao bằng 80% chi phí chủ đầu tư thực tế đã đầu tư vào 

dự án (diện tích đất kinh doanh đã được xác định trong bản vẽ quy hoạch được 

duyệt), phần đất kinh doanh còn lại sẽ thực hiện thanh toán sau khi dự án được 

quyết toán hoàn thành; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét trước ngày 

15/4/2021. 

g) Các sở, ngành chức năng khác theo chức năng, nhiệm vụ có trách 

nhiệm chủ động hướng dẫn Chủ đầu tư dự án thực hiện các trình tự, thủ tục để 

đáp ứng được các yêu cầu trên. 
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Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Nhà đầu tư khẩn trương 

thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 
 

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

- Các sở, ngành: KH&ĐT, CT, XD, TN&MT,  

  GTVT, TP, Thanh tra tỉnh; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Công ty cổ phần SX và TM Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng THNC; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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