
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN  

 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày     tháng 7 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn 

 tỉnh năm 2020 và yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư  

(Khu dân cư tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn  

và xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

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 Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;  

Luật Đầu tư ngày 26/11/2014 và Luật Kinh doanh bất động sản ngày 

25/11/2014; 

Căn cứ Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 05/8/2010 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành 

phố Lạng Sơn đến năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư tại xã 

Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn và xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỷ lệ 

1/500; 

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

242/BC-SKHĐT ngày 15/6/2020 và Công văn số 974/SKHĐT-DTNNS ngày 

03/7/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn năm 2020 và yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư như 

phụ lục 1, 2 chi tiết kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức công bố danh mục dự án có sử dụng đất 

trên địa bàn tỉnh năm 2020 (bao gồm cả yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm 

của nhà đầu tư) sau khi được phê duyệt để lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại 

khoản 4 Điều 12 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ 
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quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 

trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu; có trách nhiệm triển khai 

thực hiện các công việc tiếp theo để tổ chức đánh giá năng lực, kinh nghiệm nhà 

đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP 

ngày 28/02/2020. 

2. UBND thành phố Lạng Sơn và UBND huyện Cao Lộc tiếp tục rà soát 

điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất, cập nhật các chỉ tiêu sử dụng đất cụ 

thể từng loại đất, đăng ký bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và lập phương án 

sơ bộ về bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để làm cơ sở 

lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư. 

3. Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, UBND thành 

phố Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp cung 

cấp thông tin để tổ chức thực hiện lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo tiến độ, hiệu 

quả, đồng thời thực hiện những nội dung công việc thuộc thẩm quyền. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 

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

phố Lạng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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Phụ lục 01 

Danh mục dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     /7/20120 của UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

TT Tên dự án  

Tổng 

mức đầu 

tư   

Địa điểm 

thực hiện 

dự án 

Diện tích khu 

đất (ha)  

Hiện trạng khu 

đất 

Chức năng sử dụng 

đất, các chỉ tiêu 

quy hoạch được 

phê duyệt  

Phương án 

tổng thể về 

bồi thường, 

hỗ trợ và 

tái định cư 

Cơ quan 

thực 

hiện 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Khu dân cư 

tại xã Hoàng 

Đồng, thành 

phố Lạng 

Sơn và xã 

Hợp Thành, 

huyện Cao 

Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn 

26,59 

triệu 

đồng  

Xã Hoàng 

Đồng, thành 

phố Lạng 

Sơn và xã 

Hợp Thành, 

huyện Cao 

Lộc. 

2,576 ha (trong 

đó: diện tích đất 

của xã Hoàng 

Đồng, thành phố 

Lạng Sơn là 0,56 

ha, xã Hợp 

Thành huyện 

Cao Lộc là 2,016 

ha). 

 

Hiện trạng khu đất 

chủ yếu là đất đất 

nông nghiệp, lâm 

nghiệp của các hộ 

dân, còn lại diện 

tích khoảng 1,63 

ha đã giao cho 

Trung tâm phát 

triển quỹ đất tỉnh 

thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường quản lý tại 

Quyết định số 

2096/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2016 

của UBND tỉnh 

Lạng Sơn 

Quyết định số 

196/QĐ-UBND 

ngày 31/01/2020 của 

UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc phê 

duyệt quy hoạch chi 

tiết xây dựng Khu 

dân cư tại xã Hoàng 

Đồng, thành phố 

Lạng Sơn và xã Hợp 

Thành, huyện Cao 

Lộc, tỷ lệ 1/500 

Thực hiện 

theo quy 

định hiện 

hành 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 
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