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THÔNG BÁO 

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

xem xét đề xuất các dự án đầu tư của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển  

Lạc Hồng Phúc tại huyện Văn Lãng 

 

Ngày 24/3/2021, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức 

cuộc họp xem xét đề xuất các dự án đầu tư của Công ty cổ phần Đầu tư phát 

triển Lạc Hồng Phúc tại xã Tân Tác, xã Bắc Việt, xã Bắc La, huyện Văn Lãng. 

Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Công an 

tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng và UBND xã 

Bắc La, Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 1 (Nhà máy thủy điện Thác Xăng). 

Sau khi nghe đại diện Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Lạc Hồng Phúc báo cáo 

nội dung liên quan đến các dự án đầu tư mà Công ty đang quan tâm nghiên cứu 

đề xuất, ý kiến của các thành phần tham dự, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch 

UBND tỉnh kết luận như sau: 

UBND tỉnh Lạng Sơn đánh giá cao sự quan tâm của Công ty cổ phần Đầu 

tư phát triển Lạc Hồng Phúc, trong thời gian ngắn đến tỉnh Lạng Sơn tìm hiểu cơ 

hội đầu tư và khảo sát nghiên cứu đã mạnh dạn đề xuất các dự án đầu tư gắn với 

phát triển các khu du lịch sinh thái phù hợp với lĩnh vực kêu gọi thu hút đầu tư 

của tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn tới theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh. 

Đề xuất đầu tư các dự án vào địa bàn các xã: Bắc La, Bắc Việt, Tân Tác 

huyện Văn Lãng là vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn có ý nghĩa về chính trị, 

kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và có tính nhân văn cao. Các dự án trên 

nếu được triển khai sẽ vực dậy phát triển kinh tế - xã hội trong vùng, gắn với 

khai thác tiềm năng thế mạnh của khu vực, nâng cao đời sống người dân, tạo ra 

khu du lịch sinh thái có đẳng cấp cho huyện Văn Lãng nói riêng cũng như của 

tỉnh Lạng Sơn nói chung. UBND tỉnh Lạng Sơn đồng ý chủ trương triển khai 

nghiên cứu, đề xuất đầu tư các dự án trên. Để xây dựng kế hoạch, lộ trình thực 

hiện lập quy hoạch, lập dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo 

tính khả thi, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thống nhất 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Lạc Hồng Phúc 

được khảo sát, lập quy hoạch xây dựng và nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư 

dự án “Khu du lịch Xứ Lạng Thủy Vân Sơn” và dự án “Cải tạo tuyến đường 

giao thông kết hợp xây dựng khu dân cư, nhà ở liền kề, biệt thự để bán, khu dịch 

vụ thương mại” tại các xã: Bắc La, Bắc Việt, Tân Tác, huyện Văn Lãng. 
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Quá trình triển khai, trên cơ sở chủ trương chung đã được thống nhất, 

Công ty chủ động nghiên cứu, lựa chọn đề xuất các dự án cụ thể phù hợp với 

từng loại hình dự án để tạo thuận lợi trong quá trình lập, thẩm định, chấp thuận 

chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành.  

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp UBND huyện Văn Lãng, UBND 

các xã Bắc La, Bắc Việt, Tân Tác và các cơ quan có liên quan tổ chức lập điều 

chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới các xã và lập quy 

hoạch xây dựng các dự án đầu tư để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê 

duyệt theo quy định. Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Lạc Hồng Phúc 

hỗ trợ kinh phí lập quy hoạch, trực tiếp thanh toán kinh phí cho đơn vị tư vấn có 

đủ năng lực lập quy hoạch, tỉnh tiếp nhận sản phẩm quy hoạch làm cơ sở để lập 

các dự án theo quy định. 

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

Văn Lãng và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, cập nhật số liệu diện 

tích các loại đất trong phạm vi ranh giới nghiên cứu để phục vụ cho công tác lập 

hồ sơ quy hoạch xây dựng và chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Căn cứ cơ 

cấu sử dụng đất theo quy hoạch xây dựng được phê duyệt và diện tích sử dụng 

đất cần chuyển đổi mục đích theo đề xuất dự án sẽ quyết định hình thức chấp 

thuận dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư và quy định pháp luật khác có 

liên quan. Đồng thời có ý kiến đối với UBND huyện Bình Gia khẩn trương chỉ 

đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã và người dân sinh sống trên thượng 

nguồn lòng hồ thủy điện Thác Xăng phải thu gom xử lý rác thải theo đúng quy 

định, chấm dứt việc vứt, đổ rác thải xuống sông, suối đầu nguồn, lòng hồ gây ô 

nhiễm môi trường. 

4. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với 

UBND huyện Văn Lãng rà soát kỹ lưỡng hiện trạng đất nông nghiệp, hiện trạng 

các loại rừng; bản đồ quy hoạch 03 loại rừng đối với khu vực lập quy hoạch; 

hướng dẫn nhà đầu tư lập đề xuất các dự án có sử dụng diện tích đất lúa, diện 

tích rừng sản xuất, rừng phòng hộ cần chuyển đổi mục đích sử dụng, tổng hợp 

tham mưu cho UBND tỉnh lập hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng để trình cơ 

quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi theo quy định.  

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng nhiệm vụ hướng dẫn Công ty cổ 

phần Đầu tư phát triển Lạc Hồng Phúc lập đề xuất các dự án đầu tư theo quy 

định; làm đầu mối chủ trì phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị có liên 

quan, cung cấp thông tin, tài liệu cho nhà đầu tư lập đề xuất các dự án và giải 

quyết các vướng mắc khó khăn từ quá trình chuẩn bị đến khi được chấp thuận 

dự án đầu tư. 

6. Giao UBND huyện Văn Lãng chỉ đạo các phòng ban chuyên môn của 

huyện, UBND các xã: Bắc La, Bắc Việt, Tân Tác trong vùng nghiên cứu quy 

hoạch tạo điều kiện thuận lợi, chủ động cung cấp thông tin, số liệu, dữ liệu đầu 

vào cho Sở Xây dựng, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Lạc Hồng Phúc và đơn 

vị tư vấn để tổ chức lập quy hoạch đảm bảo theo quy định. 

- Chỉ đạo UBND các xã tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, 

tạm thời dừng việc cho phép tổ chức, cá nhân được nhận chuyển nhượng quyền 
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sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng các loại đất tại khu vực dự kiến quy 

hoạch dự án, trường hợp đặc biệt cần xin ý kiến UBND tỉnh. 

- Chủ động rà soát, xem xét đề xuất danh mục dự án sử dụng đất vào Quy 

hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 cấp huyện và Kế hoạch sử dụng đất cấp 

tỉnh giai đoạn 2021-2025, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở triển 

khai thực hiện. 

- Sau khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND huyện đứng ra 

tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư dự án. Chủ trì, 

phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, nhà đầu tư và các cơ quan có liên 

quan nghiên cứu đề xuất cơ chế bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phù hợp với 

tình hình thực tế, trong đó đặc biệt lưu ý phương án hỗ trợ chuyển đổi nghề 

nghiệp, giải quyết việc làm, bảo đảm sinh kế ổn định, bền vững cho các hộ gia 

đình bị mất đất nông nghiệp; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động 

để Nhân dân thấy rõ được vai trò, ý nghĩa của dự án đối với quá trình phát triển 

kinh tế - xã hội của xã, huyện, để từ đó người dân chấp hành chủ trương thu hồi 

đất, nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng để thi công dự án. Trong quá trình 

triển khai thực hiện kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các khó khăn, vướng 

mắc theo quy định. 

7. Đề nghị Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 1 hỗ trợ, tạo điều kiện cho 

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Lạc Hồng Phúc được nghiên cứu đề xuất các 

hạng mục đầu tư phục vụ mục tiêu của dự án đáp ứng các yêu cầu cùng phát 

triển hài hòa giữa các bên; các hoạt động đầu tư đảm bảo không làm ảnh hưởng 

đến nguồn nước, cản trở dòng chảy, gây ô nhiễm môi trường... Trên cơ sở thống 

nhất của các bên, giao UBND huyện Văn Lãng chủ trì ký biên bản thỏa thuận 

giữa các bên để tổng hợp cùng với các tài liệu hồ sơ đề xuất dự án khi trình cấp 

có thẩm quyền xem xét chấp thuận chủ trương theo quy định. 

8. Yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Lạc Hồng Phúc chủ động 

phối hợp với các cơ quan của tỉnh Lạng Sơn khẩn trương hoàn thành công tác 

lập quy hoạch xây dựng và tổ chức lập hồ sơ đề xuất các dự án đầu tư trong thời 

gian sớm nhất, để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.  

9. Các sở, ngành liên quan, UBND huyện Văn Lãng căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ có trách nhiệm chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, 

nhà đầu tư thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật; phấn đấu 

hoàn thành toàn bộ thủ tục, hồ sơ dự án thuộc thẩm quyền cấp tỉnh trong quý II 

năm 2021 để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định./. 
 

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

- Các thành phần dự họp; 

- UBND huyện Bình Gia; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng THNC,  

  Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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