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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc 
kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Phú Lộc I+II, 
thành phố Lạng Sơn để xem xét việc điều chỉnh quy hoạch và cơ chế thanh 
toán dự án Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ theo hình thức hợp đồng BT 

 

Ngày 12/12/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã 
chủ trì kiểm tra thực tế dự án Khu đô thị Phú Lộc I+II, thành phố Lạng Sơn để 
xem xét việc điều chỉnh quy hoạch và cơ chế thanh toán dự án Trường Mầm non 
Hoàng Văn Thụ theo hình thức hợp đồng BT. Tham dự làm việc có đại diện 
các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và 
Môi trường, Giao thông vận tải, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND thành 
phố Lạng Sơn và đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương. 

Sau khi kiểm tra thực tế hiện trường và nghe Sở Xây dựng, Sở Tài chính 
và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương (Công ty Hoàng Dương) 
báo cáo, ý kiến tham gia của các thành phần dự làm việc, đồng chí Hồ Tiến 
Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Về một số nội dung đề nghị điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây 
dựng Khu đô thị Phú Lộc I+II 

- Đối với việc điều chỉnh xung đột giao thông giữa trục đường 37m với 
đường số 8: Đồng ý với phương án đề xuất của Sở Xây dựng và Công ty Hoàng 
Dương, cho phép điều chỉnh giảm kích thước giải phân cách giữa từ 10,25m 
xuống 2,0m và mở rộng lòng đường đối với trục giao thông đường 37m tại nút 
giao với trục đường số 8 nhằm hạn chế xung đột giao thông. Giao Sở Xây dựng 
phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công ty Hoàng Dương nghiên cứu bổ sung 
phương án thiết kế đảo giao thông tại nút giao trên; đối với phần lòng đường 
đoạn mở rộng xem xét bố trí chỗ đỗ xe, tiểu cảnh cho phù hợp với không gian, 
đảm bảo thuận tiện, an toàn giao thông; hoàn thiện phương án báo cáo UBND 
tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 20/01/2020. 

- Về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phân lô một số lô đất cho 
phù hợp với tình hình xây dựng thực tế tại dự án: Đồng ý điều chỉnh cục bộ 
đúng với hiện trạng sử dụng đất tại các ô NLK10-35, NLK10-36, NLK07-44, 
tuy nhiên đối với ô NLK10-36 nhà đầu tư cần phải có phương án thỏa thuận 
thống nhất với các hộ dân liền kề về việc hoán đổi vị trí ô đất trước khi thực hiện 
bước lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch. Ngoài ra việc điều chỉnh vị trí góc vát với 
diện tích khoảng 8,0m2 do ô NLK10-35 đã được xây dựng kiên cố phải đảm bảo 
đúng theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.  
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- Đối với khu vực đồi cảnh quan, thống nhất chủ trương cho phép điều 
chỉnh tạo thành khuôn viên cây xanh, thể dục thể thao đáp ứng cho người dân  
tại khu vực được tiếp cận và sử dụng thuận tiện. Tuy nhiên cần nghiên cứu một 
cách tổng thể nhằm bảo đảm hài hòa cảnh quan của khu vực, tạo thành khuôn 
viên đẹp, có tính thẩm mỹ, độc đáo. Giao Sở Xây dựng phối hợp với Công ty 
Hoàng Dương lập phương án báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

- Về điều chỉnh loại ra khỏi dự án phần diện tích đất của 03 hộ dân mặt 
đường Bà Triệu tiếp giáp nút giao thông số 6 để đảm bảo cho các hộ dân đang 
sinh sống ổn định, giảm chi phí giải phóng mặt bằng và việc phải bổ sung tái 
định cư: Đồng ý chủ trương cho phép điều chỉnh loại phần diện tích trên ra khỏi 
dự án; giao UBND thành phố chủ trì, phối hợp với Công ty Hoàng Dương tiếp 
tục rà soát các trường hợp còn vướng mắc khác trong quá trình giải phóng mặt 
bằng để tổng hợp điều chỉnh tổng thể chung, tránh trường hợp phải điều chỉnh 
nhiều lần, các trường hợp điều chỉnh diện tích ra khỏi dự án phải bảo đảm không 
ảnh hưởng đến việc kết nối hạ tầng chung. 

- Đối với đề nghị điều chỉnh quỹ đất tái định cư dư thừa so với nhu cầu 
thực tế tại dự án thành đất kinh doanh: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ 
trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thành phố Lạng Sơn, Công ty Hoàng 
Dương rà soát, xem xét lại các lần đã điều chỉnh quy hoạch có thay đổi về cơ 
cấu sử dụng đất các loại của dự án làm ảnh hưởng đến diện tích đất kinh doanh 
của Nhà đầu tư không. Trên cơ sở đó đề xuất điều chỉnh lại quỹ đất kinh doanh 
cho nhà đầu tư theo đúng quy định đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên; hoàn 
thành báo cáo UBND tỉnh. 

- Về đề nghị hoán đổi 07 lô thuộc quỹ đất 12% đã giao cho tỉnh quản lý 
nằm trên trục đường 37m với 07 lô đất thuộc quỹ đất khác để bù đắp cho Công 
ty đã phải dành phần đất kinh doanh trên trục 37m để bố trí tái định cư tại chỗ 
cho các hộ dân: 

Không nhất trí hoán đổi quỹ đất 12% đã giao cho tỉnh quản lý, giao 
UBND thành phố Lạng Sơn và Công ty Hoàng Dương rà soát xác định lại quỹ 
đất tương đồng trên trục đường 37m đủ điều kiện để hoán đổi cho nhà đầu tư và 
khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các quỹ đất trên trục 37m 
đến nút giao với đường Bông Lau. 

2. Về dự án Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ thực hiện theo hình thức 
hợp đồng BT 

Về thủ tục thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư 
theo hình thức hợp đồng BT (Xây dựng- Chuyển giao) hiện nay đã có văn bản 
hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 
của Chính phủ. Dự án được tiếp tục thực hiện thanh toán theo đúng các điều 
khoản quy định tại Hợp đồng BT đã ký kết giữa UBND thành phố Lạng Sơn và 
Công ty Hoàng Dương; phương thức thanh toán theo nguyên tắc ngang giá và 
thời điểm thanh toán theo đúng thời gian bàn giao dự án đưa vào sử dụng. Để 
sớm hoàn thành dứt điểm dự án trên, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị có liên 
quan tập trung thực hiện những nội dung sau: 
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- UBND thành phố Lạng Sơn, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các cơ quan 
liên quan chủ động phối hợp với Công ty Hoàng Dương khẩn trương thực hiện 
các công việc cần thiết thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước để sớm hoàn 
thiện hồ sơ, thủ tục quyết toán công trình theo quy định. Hoàn thành báo cáo 
UBND tỉnh trong tháng 01/2020. 

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tính toán xác định giá đất tại 
thời điểm bàn giao công trình hoàn thành, xây dựng các phương án thanh toán 
trên cơ sở tính toán đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước và nhà đầu tư theo 
đúng quy định của pháp luật; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh xem xét theo quy 
định trước ngày 20/01/2020. 

3. Đối với công tác giải phóng mặt bằng các vị trí còn vướng mắc của 
dự án: UBND thành phố Lạng Sơn tập trung cao độ đẩy nhanh tiến độ giải 
phóng mặt bằng dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 577/TB-
UBND ngày 27/9/2019. 

4. Đối với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương 

- Tích cực phối hợp với UBND thành phố Lạng Sơn trong việc giải phóng 
mặt bằng đối với các hộ gia đình, cá nhân tại các khu tái định cư, nút giao thông 
đường Bông Lau với trục đường 37m. Kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình thực hiện với các cơ quan chức năng để xem xét, tháo gỡ. 

- Khẩn trương thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án đối với diện 
tích đã có mặt bằng sạch, nhất là các khu tái định cư theo quy hoạch để đảm bảo 
các điều kiện thiết yếu về đường giao thông, điện, nước làm cơ sở tuyên truyền, 
vận động các hộ gia đình bàn giao mặt bằng nhận đất tái định cư theo quy định. 

- Đối với dự án Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ, xử lý ngay tình trạng 
ngập úng cục bộ sân trường và khắc phục mùi hôi của cống thoát nước để bảo 
đảm vệ sinh môi trường; khắc phục rò rỉ nước tại khu vệ sinh trong các lớp học; 
có giải pháp thiết kế che chắn khe lún giữa các đơn nguyên bằng tấm 
Aluminium đảm bảo mỹ quan và bảo trì công trình theo quy định. 

5. Các Sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động kiểm tra, 
hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng 
Dương thực hiện dự án, đáp ứng được các yêu cầu trên./. 

 
Nơi nhận:  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các thành phần dự họp; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
 các Phòng: TH, KTTH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (HVTr). 

         TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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