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QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ 
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(Điều chỉnh lần thứ 01: ngày      tháng 11 năm 2021) 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động 

đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định 

số 484/BC-SKHĐT ngày 15/10/2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận 

nhà đầu tư của dự án Khu đô thị Phú Lộc I + II, phường Hoàng Văn Thụ, thành 

phố Lạng Sơn đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh tại 

Quyết định số 1632/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn với 

nội dung điều chỉnh như sau: 

1. Nội dung điều chỉnh thứ nhất: 

Nội dung diện tích sử dụng đất, cơ cấu sử dụng đất quy định tại các 

khoản 3, 4 Điều 1 của Quyết định số 1632/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 được 

điều chỉnh như sau: 

- Diện tích sử dụng đất: 277.425 m2, trong đó: 

+ Khu Phú Lộc I là: 139.385 m2; 

+ Khu Phú Lộc II là: 113.463 m2;  

+ Đường 37m là: 24.576 m2. 

- Cơ cấu sử dụng đất: 
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STT Loại đất 
Diện tích  

(m2) 

Tỷ lệ  

(%) 

 Tổng cộng 277.425  

I Đất đơn vị ở 130.865 47,17% 

1 Đất nhà liền kề 80581  

2 Đất nhà vườn 24.410  

3 Đất tái định cư 25.874  

II Đất công cộng 7.339 2,65% 

1 Nhà văn hóa 180  

2 Chợ khu vực 2.850  

3 Nhà trẻ 4.309  

III Đất cây xanh 39.164 14,12% 

1 Cây xanh TDTT, cây xanh cách ly 16.392  

2 Cây xanh công viên 22.772  

IV Đất giao thông 100.537 36,06% 

1 Đường 37m + dải phân cách CX4 24.576  

2 Đất giao thông 23.787  

3 Dải phân cách CX4 789  

4 Đất giao thông nội bộ Phú Lộc I + II 75.471  

2. Nội dung điều chỉnh thứ hai: 

Một số nội dung về quy mô dự án quy định tại khoản 6 Điều 1 của Quyết 

định số 1632/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 được điều chỉnh như sau: 

2.1. Khu Phú Lộc I: 

a) Công trình hạ tầng kỹ thuật: 

- Cấp nước: đáp ứng nhu cầu sử dụng theo tiêu chuẩn; đường ống cấp 

nước HDPE D63-D110, dài 4.029m. Bổ sung 252,0m ống HDPE D75mm và 

189,0 m ống HDPE D50mm. Tổng chiều dài sau điều chỉnh là: 4.470m. 

- Cấp điện: Khu Phú Lộc I xây dựng 02 trạm biến áp công suất 560KVA; 

Cáp ngầm 24KVA nội khu, cấp điện hạ thế 0,4KV, dài 6.669m. Điện chiếu sáng 

đảm bảo nhu cầu sử dụng theo tiêu chuẩn. 

- Thoát nước thải: 

+ Rãnh B300 là 3.844m, cống tròn D300 là 551m. 

+ Cải tạo vị trí đấu nối, sử dụng cống bê tông cốt thép D300 kết hợp hố ga 

thu và đón nước thải đi qua hố ga thu nước mưa tạo thành hệ thống thoát nước 

thải hoàn chỉnh, tách biệt hoàn toàn với hệ thống thoát nước mưa. 
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b) Hạ tầng xã hội, thương mại và dịch vụ: 

- Khối công trình dịch vụ: Nhà dịch vụ, Khu vui chơi giải trí trẻ em, Khu 

thể dục thể thao. 

- Thay đổi quy mô nhà dịch vụ công viên lên 2 tầng, bố trí bể bơi trên 

tầng 2. 

2.2. Khu Phú Lộc II: 

a) Công trình hạ tầng kỹ thuật: 

- Cấp nước: đáp ứng nhu cầu sử dụng theo tiêu chuẩn; đường ống cấp 

nước HDPE D63-D110, dài 4.016m. Bổ sung 86,0m ống HDPE D50mm. Tổng 

chiều dài đường ống cấp nước HDPE D50, D63-D110 là 4.102m. 

- Thoát nước thải:  

+ Cống D300 là 3.590m; 

+ Bổ sung 448m cống D400; 

+ Rãnh xây B300 172m (phía tiếp giáp đường 37); 

+ Điều chỉnh toàn bộ hệ thống thoát nươc thải cống D300 kết hợp với hố 

ga tạo thành hệ thống thoát nước thải hoàn chỉnh, tách biệt hoàn toàn với hệ 

thống thoát nước mưa. 

b) Hạ tầng xã hội, thương mại và dịch vụ: điều chỉnh đất công cộng CC2 

(ngân hàng), CC3 (bưu điện) thành đất NLK. 

3. Nội dung điều chỉnh thứ ba:  

Nội dung thời gian, tiến độ, phân kỳ đầu tư quy định tại khoản 9 Điều 1 

của Quyết định số 1632/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 được điều chỉnh như sau: 

a) Công tác giải phóng mặt bằng: 

- Từ khi triển khai thực hiện đến Quý IV/2020: tổng diện tích đã giải 

phóng mặt bằng là: 248.106 m2, trong đó: 

+ Khu Phú Lộc I đã giải phóng mặt bằng 143 hộ/170 hộ (đạt 84,1%) với 

diện tích 133.069,16 m2 (đạt 95,1%). 

+ Khu Phú Lộc II và đường trục chính đường 37m đã giải phóng mặt 

bằng 110/132 hộ gia đình (đạt 83,3%) với tổng diện tích 109.613,0m2 (đạt 

87,9%). 

- Quý I/2021: giải phóng các hộ thuộc nút giao thông đường 37 m. 

- Quý II/2021: 

+ Phú Lộc I: giải phóng mặt bằng (đất thuộc quyền sử dụng của 02 hộ 

dân), tổng diện tích khoảng 2.320 m2. 

+ Giải phóng mặt bằng Đường 37m và khu Phú Lộc II (đất thuộc quyền 

sử dụng của 03 hộ dân), tổng diện tích khoảng 8.204 m2. 

- Quý III/2021 - Quý I/2022: phối hợp cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố Lạng Sơn, UBND phường Hoàng Văn Thụ tuyên truyền vận động đối 

với tất cả các hộ chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng; tiếp tục phối hợp với 
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các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng theo quy định. 

Dự kiến hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong Quý I/2022. 

b) Thi công thực hiện các hạng mục còn lại của dự án: 

*  Đối với dự án Phú Lộc I: 

- Từ khi triển khai thực hiện dự án đến Quý IV/2020:  

+ Hạng mục san nền: đã thực hiện thi công được khoảng 125.269 m2 

(chiếm tỷ lệ 95% phần diện tích đã giải phóng mặt bằng).  

+ Hạng mục đường giao thông: đã thực hiện thi công đến bê tông nhựa 

hạt trung được khoảng 2.421,3m/2.896,37m (chiếm tỷ lệ 83,5%); Vỉa hè: Lát cơ 

bản vỉa hè các tuyến đã có hệ thống điện hạ thế đi ngầm. 

+ Hạng mục thoát nước mưa: tổng số các tuyến thoát nước mưa thuộc dự 

án là 13 tuyến với tổng chiều dài khoảng 3.004m, đã thực hiện thi công được 

khoảng 2.125m (chiếm tỷ lệ 70.7%).  

+ Hạng mục thoát nước thải: tổng số các tuyến thoát nước thải thuộc dự 

án là 15 tuyến với tổng chiều dài khoảng 4.011m, trong đó đã thực hiện thi công 

được 2.316 m (chiếm tỷ lệ 57.7%).  

+ Hạng mục cấp nước: tổng chiều dài tuyến cấp nước là 5.157.8m, trong 

đó đã thực hiện thi công được khoảng 4.585.8m (chiếm tỷ lệ 88.9% phần diện 

tích đã giải phóng mặt bằng). 

+ Hạng mục điện trung thế, hạ thế: đã hoàn thiện xong toàn bộ hệ thống 

cáp ngầm trung thế và trạm biến áp T1, T2 của khu Phú Lộc I; 

+ Hạng mục Điện chiếu sáng: đã thi công toàn bộ các vị trí có mặt bằng 

Khu Phú Lộc I (tổng 76/116), đường 37m (thi công được 10 vị trí).  

+ Công viên: đã thi công hoàn thiện hạng mục đường dạo, đài phun nước, 

tường rào... 

- Quý I/2021: thi công cấp phối đá dăm lớp trên các tuyến 3C, tuyến 6, 

tuyến 3, Phú Lộc I. 

- Quý II/2021 đến Quý III/2021:  

+ Thi công tủ điện hạ thế và hệ thống cáp ngầm hạ thế sau trạm biến áp 

TBAT1 bao gồm các tuyến: 6, 6A, phụ 6, 3, 3C, 3D phần có mặt bằng.   

+ Thi công hạ tầng cấp nước đối với các vị trí có mặt bằng được giải 

phóng thêm tại đường 3C, 3D ,tuyến 6.  

+ Lát vỉa hè các tuyến còn lại Phú Lộc I sau khi làm xong hệ thống cấp 

điện, cấp nước: 6, 6A, phụ 6, 3, 3C, 3D phần có mặt bằng.    

- Quý IV/2021 đến Quý I/2022: thi công hoàn thiện các tuyến sau khi đã 

giải phóng xong toàn bộ mặt bằng. 

* Phú Lộc II + Đường 37m: 

- Từ lúc triển khai thực hiện dự án đến Quý IV/2020: 

+ Giao thông: thi công đến bê tông nhựa asphalt hạt trung, lắp đặt bó vỉa 

được 1.432,22m. 
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+ Thoát nước mưa: lắp đặt cống và thi công hố ga; thi công thoát nước 

mưa được 1.649m.  

+ San nền: tổng khối lượng đã san nền: 60.283 m2. 

+ Cấp nước: đã thi công xong tuyến ống cấp chính HDPE D100 và tuyến 

dịch vụ D75 trục tuyến 7 Phú Lộc II. 

+ Đường 37 m: đã thi công xong được khoảng 650m từ cọc 02 đến cọc 51 

bao gồm các phần việc thoát nước mưa, nước thải, và đã rải bê tông nhựa hạt 

trung. 

+ Công trình kiến trúc: Khu nhà trẻ (Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ): 

đã thi công xong và bàn giao cho thành phố từ ngày 20/5/2020; Chợ khu vực 

(Công trình Chợ khu vực Phú Lộc): Công ty đang triển khai thi công được 45% 

khối lượng theo thiết kế được duyệt. 

- Quý I/2021: thi công cấp phối đá dăm lớp trên các tuyến 4, phụ 4, tuyến 

4A, phụ 1, phụ 3, tuyến 2 đường 37m các vị trí có mặt bằng thuộc khu Phú Lộc 

II.  

- Quý II/2021: thi công bó vỉa, rải asphant các tuyến 4, phụ 4, tuyến 4A, 

phụ 1, phụ 3, tuyến 2 đường 37m (Phú Lộc II) các tuyến 3C, tuyến 6, tuyến 3 

(Phú Lộc I). 

- Quý III/2021 đến Quý III/2022: 

+ Đường 37m: sau khi giải phóng dứt điểm hộ Nguyễn Bích Hợp và nút 

giao thông 37 giao Bông Lau sẽ thảm asphalt lớp hạt mịn và hoàn thiện các hạng 

mục cây xanh, an toàn giao thông được thực hiện vào tháng 9. Bàn giao đường 

37m cho UBND thành phố Lạng Sơn quản lý vào tháng 12 năm 2021.   

+ Đối với các tuyến giải phóng mặt bằng sau sẽ tập trung thi công các lớp 

nền đường trong quý III/2021, hoàn thiện việc thảm nhựa, vỉa hè, cây xanh, điện 

chiếu sáng của toàn bộ các tuyến đường trong Quý IV/2021. 

+ Các hạng mục cấp nước, thoát nước thải thải, cấp điện hoàn thiện các vị 

trí có mặt bằng trong quý III và hoàn thiện toàn bộ trong Quý IV/2021. 

+ Chợ Phú Lộc: hoàn thiện việc thuê đất và thi công xong phần chợ chính 

trong quý III. Các hạng mục phụ trợ hoàn thành trong Quý IV và đưa công trình 

vào khai thác sử dụng vào đầu năm 2022. 

+ Quý I - II/2022 thi công phần còn lại mới giải phóng mặt bằng và hoàn 

thiện đường giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, nước thải, cây xanh, vỉa hè 

trên toàn bộ dự án. 

- Quý III - IV/2022: hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán hoàn công theo 

quy định. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện tuân thủ các quy định của pháp 

luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng, và các quy định khác 

của pháp luật có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, bảo 

đảm tiến độ dự án được duyệt. Lập báo cáo giám sát đầu tư định kỳ gửi Sở Kế 
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hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn theo quy định. 

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

chính, UBND thành phố Lạng Sơn quản lý việc thực hiện dự án đầu tư theo lĩnh 

vực và địa bàn; hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho Nhà đầu tư trong quá trình 

triển khai thực hiện dự án; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh những nội dung vượt 

thẩm quyền. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp 

thuận nhà đầu tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và là một bộ 

phận không tách rời của Quyết định số 1632/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn. 

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, 

Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Chủ tịch UBND thành phố 

Lạng Sơn và Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư và xây 

dựng Hoàng Dương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

3. Quyết định này được cấp cho Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng 

Hoàng Dương, (01) một bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và (01) một bản được 

lưu tại UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh); 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- CPCVP UBND tỉnh, các phòng CM, 

  Trung tâm TH-CB, PVHCC; 

- Lưu: VT, KT (HVTr). 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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