
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:          /UBND-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 11 năm 2021 
V/v xin ý kiến thẩm định vị trí, địa 

điểm thực hiện dự án Khu dân cư 

mới Bắc Hữu Lũng, huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

 

 

Kính gửi: Bộ Tư lệnh Quân khu I. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đang xem xét chủ trương đầu tư dự án 

Khu dân cư mới Bắc Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn làm cơ sở để 

tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. 

Địa điểm dự kiến thực hiện dự án tại thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn, có vị trí khu đất ở trong tọa độ (8040) bản đồ địa hình quân sự tỷ 

lệ 1/50.000, hệ VN-2000. Diện tích đất dự kiến sử dụng là 5,06ha; tổng mức đầu 

tư dự án là 265,99 tỷ đồng. Trong quá trình thẩm định dự án Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh Lạng Sơn đã có ý kiến: khu đất không thuộc đất quốc phòng, không 

thuộc đất địa hình loại 1, loại 2 ưu tiên dành riêng cho nhiệm vụ phòng thủ, bảo 

vệ Tổ quốc theo Quyết định số 2412/QĐ-TTg ngày 19/12/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ; tuy nhiên, dự án có vốn đầu tư tương đối lớn cần xem xét yếu tố tác 

động đến quốc phòng. 

Để bảo đảm mục tiêu kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - 

xã hội với quốc phòng theo quy định tại Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 

21/12/2018 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị 

Bộ Tư lệnh Quân khu I có ý kiến đối với địa điểm dự kiến thực hiện dự án Khu 

dân cư mới Bắc Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn để làm cơ sở xem 

xét chủ trương đầu tư dự án theo quy định pháp luật hiện hành. 

(Gửi kèm theo hồ sơ, tài liệu liên quan đến Dự án)./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

   Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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