
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:          /VP-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2021 
V/v mở rộng Khu dân cư mới  

tại khối 2 thị trấn Na Sầm,  

huyện Văn Lãng 

 

  

 

   Kính gửi:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- UBND huyện Văn Lãng. 

- Công ty CP Vận tải Thương mại Bảo Nguyên.  

 

 

Xem xét Báo cáo số 249/BC-SKHĐT ngày 11/6/2021 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về việc xem xét đề nghị điều chỉnh, mở rộng dự án xây dựng khu dân cư 

mới tại khối 2 thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng của Công ty cổ phần Vận tải, 

Thương mại Bảo Nguyên, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý 

kiến như sau: 

1. Việc mở rộng Khu dân cư mới tại khối 2 thị trấn Na Sầm, huyện Văn 

Lãng cần phải được xem xét, đánh giá trên cơ sở nhu cầu ở thực tế, sự phù hợp 

định hướng quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt và Chương trình phát triển đô thị của tỉnh; mặt khác phải 

xem như là một dự án mới, độc lập với Dự án xây dựng Khu dân cư mới tại khối 

2 thị trấn Na Sầm do Công ty cổ phần Vận tải Thương mại Bảo Nguyên đang 

thực hiện để triển khai các thủ tục theo đúng quy định. 

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

cơ quan liên quan: 

- Dự báo, tính toán nhu cầu phát triển đô thị trong thời gian tới, hiệu quả 

sử dụng đất đai trong khu vực để xác định cụ thể quy mô diện tích lập quy hoạch 

chi tiết mở rộng Khu dân cư mới (độc lập với Dự án do Công ty cổ phần Vận tải 

Thương mại Bảo Nguyên đang thực hiện đang thực hiện) đảm bảo phù hợp định 

hướng quy hoạch chung, Chương trình phát triển đô thị của tỉnh, trên cơ sở đó tổ 

chức lập quy hoạch chi tiết theo thẩm quyền và cập nhật phạm vi, ranh giới mở 

rộng vào điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Na Sầm đang được lập để triển 

khai theo quy định. 

- Làm việc với Công ty cổ phần Vận tải Thương mại Bảo Nguyên để 

thống nhất nội dung tài trợ kinh phí thực hiện, trên nguyên tắc Công ty tự 

nguyện đóng góp không được hoàn lại trong mọi trường hợp và không ràng 

buộc với các điều kiện đề xuất đầu tư trong khu vực sau khi quy hoạch được 

duyệt. Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại phần mở rộng quy hoạch 

theo quy định của Luật Đầu tư và các quy định liên quan khác. 
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Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: XD, TNMT, TC; 

- CPVP UBND tỉnh,  

  Phòng TH-NC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr).  

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

Dương Văn Chiều 
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