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THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét về chủ 

trương nghiên cứu khảo sát, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đề xuất dự án 

đầu tư Khu dân cư Green Garden tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn 

 

Ngày 05/6/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND 

tỉnh đã chủ trì cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch để xem xét Báo cáo số 

119/BC-SXD ngày 21/5/2020 của Sở Xây dựng về kết quả xem xét chấp thuận 

chủ trương nghiên cứu khảo sát, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đề xuất dự án 

đầu tư Khu dân cư Green Garden tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. Tham dự 

họp có Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: 

Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao 

thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Lạng Sơn, Công ty cổ 

phần Đầu tư và Phát triển Tân Phú Lạng Sơn. 

Sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo nội dung họp, ý kiến tham gia của các 

thành phần tham dự, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND 

tỉnh kết luận như sau: 

UBND tỉnh rất hoan nghênh các nhà đầu tư đã quan tâm và có mong 

muốn triển khai các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị trên địa bàn tỉnh nói 

chung và thành phố Lạng Sơn nói riêng để xây dựng thành phố ngày càng phát 

triển, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của đô thị loại 2, định hướng phát triển lên đô 

thị loại 1 trong giai đoạn tới. Trong khi chưa xây dựng được Chương trình phát 

triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2035 theo quy định, UBND tỉnh đã 

chủ động ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 19/7/2019 về phát triển 

đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035 để định hướng quản lý, đầu tư 

phát triển các khu đô thị phù hợp nhu cầu và tình hình thực tế của tỉnh, tạo ra sự 

minh bạch, cơ hội bình đẳng cho các nhà đầu tư. 

Qua báo cáo của Sở Xây dựng, khu vực đề xuất nghiên cứu khảo sát, lập 

quy hoạch Khu dân cư Green Garden nằm xen kẹp giữa 2 khu đô thị đang được 

nhà đầu tư nghiên cứu là Khu đô thị sinh thái Bình Cằm và Khu đô thị Yên 

Trạch; phạm vi ranh giới chưa tận dụng hết khả năng sử dụng đất nên chưa đảm 

bảo kết nối đồng bộ, tổng thể về không gian, kiến trúc cảnh quan và hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật với khu vực xung quanh. Mặt khác, khu vực đề xuất lập quy hoạch 

không thuộc các dự án ưu tiên phát triển đô thị của thành phố Lạng Sơn theo Kế 

hoạch số 127/KH-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh, do vậy hiện tại chưa 

đủ cơ sở pháp lý để chấp thuận cho nhà đầu tư thực hiện công tác lập quy hoạch 

xây dựng dự án tại vị trí trên. 

 Để tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, phát 
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triển hạ tầng xã hội, thương mại, dịch vụ, UBND tỉnh thống nhất khẩn trương 

thực hiện các nội dung sau: 

 1. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Lạng Sơn, 

các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, xem xét cập nhật bổ sung khu vực 

quy hoạch khu dân cư nói trên và các khu vực khác nếu đáp ứng đủ điều kiện 

vào Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2035 đang 

xây dựng để trình HĐND tỉnh xem xét, theo đúng tinh thần Chỉ thị số 05/CT-

TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh 

công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được 

duyệt. 

2. Hoan nghênh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Tân Phú Lạng Sơn 

đã quan tâm đề xuất lập quy hoạch dự án. Nếu Công ty tiếp tục có nhu cầu đề 

xuất thì cần mở rộng phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch để bảo đảm kết nối 

đồng bộ, tổng thể về không gian, kiến trúc cảnh quan và hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật với Khu đô thị sinh thái Bình Cằm và Khu đô thị Yên Trạch, giao Sở Xây 

dựng cung cấp các thông tin liên quan, hướng dẫn để Công ty nghiên cứu, khảo 

sát khu vực dự kiến đầu tư khu dân cư, khu đô thị đảm bảo phù hợp với Chương 

trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2035 sẽ trình cấp có thẩm 

quyền thông qua. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, 

UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan rà soát, tổng hợp các 

dự án phát triển đô thị theo Kế hoạch số 127/KH-UBND được phê duyệt và các 

khu vực dự kiến đầu tư khu dân cư, khu đô thị theo Chương trình phát triển đô 

thị sau khi được ban hành nhưng chưa phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất cấp huyện để đề xuất UBND tỉnh bổ sung danh mục dự án phát triển đô thị 

vào Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 cấp huyện và Kế hoạch sử 

dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 để có đủ cơ sở cho các nhà đầu tư 

nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch chi tiết và triển khai thực hiện dự án theo 

quy định./. 

 
Nơi nhận:  
- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các thành phần dự họp; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

 các Phòng: THNC, KT, TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

         TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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