
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 11 năm 2021 

V/v đồng ý chủ trương điều chỉnh 

giảm quy mô lập quy hoạch chi tiết 

dự án khu dân cư mới Sơn Hà, xã 

Sơn Hà, huyện Hữu Lũng 

 

 

Kính gửi:   

- Sở Xây dựng; 

- UBND Huyện Hữu Lũng; 

- Liên danh Công ty CP đầu tư Đại Đông Á và  

  Công ty CP Thương mại và đầu tư Rồng Việt. 

 

Xem xét Văn bản số 10/CV-LD ngày 19/10/2021 của Liên danh Công ty 

cổ phần đầu tư Đại Đông Á và Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư Rồng 

Việt về việc xin xác nhận quy mô lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu 

dân cư mới Sơn Hà, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo số 

367/BC-SXD ngày 10/11/2021 của Sở Xây dựng xem xét về quy mô lập quy 

hoạch chi tiết Khu đô thị mới Sơn Hà, huyện Hữu Lũng của liên danh Công ty 

cổ phần đầu tư Đại Đông Á và Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư Rồng 

Việt, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương giảm quy mô lập quy hoạch chi tiết Khu dân cư mới 

Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỷ lệ 1/500 với diện tích còn khoảng 13 ha để đảm 

bảo không ảnh hưởng đến khu dân cư hiện hữu có mật độ xây dựng nhà cửa, vật 

kiến trúc cao, người dân đã sinh sống ổn định lâu dài. 

2. Giao UBND huyện Hữu Lũng chủ động liên hệ, tiếp nhận nguồn kinh 

phí tài trợ từ Liên danh Công ty cổ phần đầu tư Đại Đông Á và Công ty cổ phần 

Thương mại và đầu tư Rồng Việt, thực hiện các thủ tục tổ chức lập quy hoạch 

theo các quy định hiện hành; kinh phí tài trợ lập quy hoạch không hoàn lại trong 

mọi trường hợp. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Xây dựng, các cơ quan liên quan 

thực hiện./. 

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

- Các Sở: KHĐT, TC, TNMT; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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