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 tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 28/11/2018 

 
Ngày 28/11/2018, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh đã 

tổ chức phiên họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, giải quyết 
các nội dung thuộc thẩm quyền. Thành phần dự họp theo các nội dung trình gồm 
có Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao 
thông vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý 
Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng tỉnh, UBND các huyện Văn Lãng, Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn, Ban 
Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam đioxin tỉnh. Lãnh 
đạo Công ty cổ phần Đầu tư Thăng Long, Công ty Cổ phần Bất động sản Hà 
Nội, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương, Công ty cổ phần Cấp 
thoát nước Lạng Sơn. 

Sau khi nghe các sở, ngành và UBND thành phố Lạng Sơn báo cáo các nội 
dung phiên họp, ý kiến tham gia thảo luận của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh và các thành phần tham dự cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Tờ trình số 69/TTr-SXD ngày 14/11/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp 
Giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ Hữu 
Nghị cho Công ty cổ phần Đầu tư Thăng Long. 

a) UBND tỉnh thống nhất về vị trí địa điểm, quy mô đầu tư của dự án xây 
dựng mới Trung tâm thương mại dịch vụ Hữu Nghị như đề xuất của Công ty cổ 
phần Đầu tư Thăng Long, gắn du lịch tâm linh với dịch vụ mua sắm tạo ra sinh 
kế lâu dài cho các hộ tiểu thương kinh doanh, thay thế nơi chợ cũ bị hỏa hoạn, 
đáp ứng yêu cầu phát triển khu vực cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng. Tuy 
nhiên về trình tự, thủ tục đề xuất dự án đầu tư chưa bảo đảm theo quy định, yêu 
cầu Công ty lập đề xuất dự án đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, 
trình UBND tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư trước khi thực hiện các 
thủ tục về đất đai, quy hoạch, xây dựng... Trong quá trình triển khai lập dự án 
đầu tư yêu cầu Chủ đầu tư nghiên cứu, thiết kế phương án kiến trúc hài hòa với 
không gian, kiến trúc cảnh quan chung của Chùa Tân Thanh và khu vực xung 
quanh. 

b) Giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ 
chức gặp mặt các tiểu thương kinh doanh trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền phổ 
biến thực hiện quy định về văn minh thương mại, đặc biệt phải khắc phục cơ bản 
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tình trạng “thách giá” đang tạo sự lo ngại cho du khách, để từng bước tạo hình 
ảnh đẹp, thân thiện của tỉnh Lạng Sơn với du khách đến tham quan và du lịch 
trên địa bàn tỉnh. 

2. Báo cáo số 287/BC-SXD ngày 12/11/2018 của Sở Xây dựng về vị trí địa 
điểm, quy mô dự án Công viên Trung tâm mới gắn với Trung tâm hội chợ, 
quảng cáo và Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng thành phố Lạng Sơn. 

a) Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả khảo sát, nghiên cứu của Sở 
Xây dựng cùng với các cơ quan chức năng trong việc lựa chọn địa điểm đầu tư 
xây dựng công viên trung tâm thành phố Lạng Sơn, phù hợp với xu thế phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và thành phố Lạng Sơn nói riêng. Đứng 
trước yêu cầu phát triển mới, việc đầu tư xây dựng công viên trung tâm thành 
phố Lạng Sơn là cần thiết. UBND tỉnh đồng ý lựa chọn phương án 2 theo như đề 
xuất của Sở Xây dựng về vị trí địa điểm, quy mô diện tích dự án Công viên 
trung tâm mới gắn với Trung tâm hội chợ, quảng cáo và Khu du lịch sinh thái, 
nghỉ dưỡng xứng tầm trong khu vực của tỉnh; có sự kết nối liên hoàn với dự án 
Khách sạn sân golf Hoàng Đồng, tạo một quần thể tổ hợp khu du lịch, dịch vụ, 
nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí thuộc khu vực phía Đông Bắc thành phố Lạng 
Sơn; tạo cơ sở kêu gọi các nhà đầu tư nghiên cứu, thực hiện theo hình thức PPP. 

b) Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất 
bố trí nguồn vốn lập Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng 
Sơn; đồng thời bổ sung danh mục dự án vào danh mục các dự án kêu gọi đầu tư 
theo hình thức đối tác công tư PPP. 

3. Tờ trình số 410/TTr-STC ngày 19/11/2018 của Sở Tài chính xin phê 
duyệt diện tích và giá trị quỹ đất 12% nhà đầu tư phải thanh toán với tỉnh đối 
trừ chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng các nút giao thông và chi phí khác thuộc dự án 
Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn. 

a) Tổ công tác và các sở ngành liên quan đã có nhiều cố găng trong thực 
hiện kiểm tra, rà soát, xem xét xử lý quỹ đất 12% của các dự án Khu đô thị Phú 
lộc I+II, III, IV, Nam Hoàng Đồng I. Tuy nhiên dự án Phú Lộc IV là dự án lớn, 
kéo dài nhiều năm, việc áp dụng các phương pháp tính toán, xác định chi phí 
đầu tư của nhà đầu tư, xác định giá đất 12% còn có ý kiến khác nhau. Do đó để 
bảo đảm xác định giá đất 12% đúng quy định, phù hợp điều kiện thực tế, UBND 
tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường xác định lại giá đất cụ thể của quỹ đất 
12% tại thời điểm thanh toán để đối trừ chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng các nút giao 
thông và chi phí khác thuộc dự án dự án Khu đô thị Phú Lộc IV, bảo đảm hài 
hòa lợi ích của Nhà nước và nhà đầu tư, gửi Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh 
để thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt, trước ngày 15/12/2018. Trong trường 
hợp cần thiết Sở Tài nguyên và Môi trường có thể thuê cơ quan tư vấn để thực 
hiện xác định giá đất cụ thể. 

b) Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ trong quá trình xây dựng giá đất cụ thể và 
xác định quỹ đất 12 % nhà đầu tư phải bàn giao cho tỉnh tại dự án Phú Lộc IV. 
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4. Báo cáo số 457/BC-STC ngày 19/11/2018 của Sở Tài chính về phương 
án xác định diện tích, giá trị quỹ đất 12% nhà đầu tư bàn giao cho tỉnh để đối 
trừ cho dự án Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, 
thành phố Lạng Sơn (đợt I).  

a) Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Công ty cổ phần 
Đầu tư Hoàng Dương trong bố trí nguồn lực, triển khai đầu tư, xây dựng Trường 
mầm non Hoàng Văn Thụ theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng 
xây dựng – chuyển giao (BT).  Công trình đã hoàn thành, bàn giao cho UBND 
thành phố Lạng Sơn đưa vào sử dụng trong dịp khai giảng năm học 2018 - 2019. 
Để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho nhà đầu tư thu hồi vốn đã đầu tư xây 
dựng Trường mầm non Hoàng Văn Thụ, tạo vốn cho nhà đầu tư thực hiện các 
công trình tiếp theo của dự án Phú Lộc I +II, trên cơ sở vận dụng Điều 76 Nghị 
định số 63/2018/NĐ-CP ngày 19/6/2018 của Chính phủ quy định về đầu tư theo 
hình thức đối tác công tư, UBND tỉnh đồng ý chủ trương xác định giá trị quỹ đất 
để thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư. 

b) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường xác định giá đất cụ thể, diện tích 
quỹ đất 12 % của dự án, phần nhà đầu tư trả lại cho tỉnh để đối trừ cho dự án 
Trường mầm non Hoàng Văn Thụ, theo nguyên tắc đảm bảo hài hòa lợi ích của 
Nhà nước và nhà đầu tư, tạo điều kiện khuyến khích thu hút các nhà đầu tư thực 
hiện đầu tư các dự án khác theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng 
xây dựng - chuyển giao (BT) vào lĩnh vực giáo dục và các lĩnh vực khác trên địa 
bàn tỉnh, gửi Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh để thẩm định, trình UBND 
tỉnh phê duyệt, trước ngày 25/12/2018. 

c) Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý chi phí lãi tiền vay phát sinh sẽ tiếp tục 
được tính vào giá trị đầu tư dự án Trường mầm non Hoàng Văn Thụ cho đến khi 
có quyết định giao quỹ đất đối ứng để đối trừ. 

d) Đối với các kiến nghị của Nhà đầu tư: UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên 
và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng xem xét trong quá 
trình xác định giá đất cụ thể. Trong trường hợp Nhà đầu tư không thống nhất với 
đơn giá, diện tích quỹ đất đối trừ, UBND tỉnh đồng ý chủ trương bàn giao lại 
công trình Trường mầm non Hoàng Văn Thụ để nhà đầu tư trực tiếp quản lý, 
kinh doanh theo hình thức xã hội hóa và xem xét hỗ trợ kinh phí xây dựng mới 
phòng học mầm non và hỗ trợ thu nhập cho giáo viên mầm non trực tiếp giảng 
dạy theo quy định tại Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của 
HĐND tỉnh Lạng Sơn về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ loại hình giáo dục 
mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2025. 

5. Báo cáo số 460/BC-STC ngày 19/11/2018 của Sở Tài chính về quy định  
thẩm quyền, trình tự, thủ tục quản lý dự án đầu tư xây dựng và thẩm tra quyết 
toán dự án hoàn thành tại Báo cáo số 400/BC-STC; Báo cáo số 401/BC-STC 
ngày 19/10/2018 của Sở Tài chính 

Việc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hệ thống cấp nước sạch để đảm bảo chất 
lượng và đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh là cần thiết do đó 
UBND tỉnh đã giao Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Lạng Sơn thực hiện nâng 
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cấp, sửa chữa hệ thống cấp nước sạch là tài sản nhà nước giao cho Công ty quản 
lý, sử dụng. Tuy nhiên, việc Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Báo 
cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng các công trình nâng cấp, sửa chữa hệ thống 
cấp nước sạch sử dụng nguồn khấu hao tài sản nhà nước do UBND tỉnh là chủ 
sở hữu là không đúng thẩm quyền theo quy định. Để khắc phục sai phạm nêu 
trên, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính, Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Lạng 
Sơn và các cơ quan có liên quan thực hiện ngay các nội dung sau: 

a) Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan thành lập tổ 
công tác liên ngành khẩn trương kiểm tra thực địa, đánh giá chất lượng công 
trình nâng cấp, sửa chữa hệ thống cấp nước sạch các thị trấn Đình Lập, Bình Gia, 
Bắc Sơn, Thất Khê và cửa khẩu Tân Thanh và công trình Nâng cấp, sửa chữa hệ 
thống cấp nước sạch các thị trấn Lộc Bình, Na Dương, cửa khẩu Chi Ma huyện 
Lộc Bình;  rà soát kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ dự án, xem xét việc tuân thủ 
trình tự, thủ tục  quản lý và thực hiện  dự án đầu tư xây dựng; xác định giá trị 
thực tế của công trình so sánh với giá trị dự toán đã phê duyệt. Trên cơ sở kết 
quả kiểm tra đánh giá của tổ công tác, nếu đảm bảo các yêu cầu theo quy định 
của pháp luật UBND tỉnh sẽ xem xét, chấp thuận kết quả đầu tư do Công ty cổ 
phần Cấp Thoát nước Lạng Sơn đã thực hiện và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị 
công ty phê duyệt quyết toán các dự án trên. 

b) Yêu cầu Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Lạng Sơn, Sở Tài chính và 
các cơ quan liên quan kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy 
ra sai sót từ việc tham mưu, đề xuất chủ trương đầu tư, trong quá trình lập, thẩm 
định, phê duyệt đầu tư, triển khai thực hiện dự án và tham mưu UBND tỉnh phê 
duyệt quyết toán không đúng thẩm quyền quy định. Sở Tài chính có trách nhiệm 
tổng hợp kết quả kiểm điểm, báo cáo UBND tỉnh xem xét trước ngày 
15/12/2018. 

c) Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham 
mưu UBND tỉnh phương án quản lý, hạch toán khấu hao tài sản nhà nước đã 
giao cho Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Lạng Sơn quản lý, khai thác sử dụng 
theo đúng quy định, khắc phục tình trạng vốn và tài sản của Nhà nước đầu tư 
xây dựng hệ thống cấp nước cho các thị trấn và một phần của thành phố Lạng 
Sơn giao cho Công ty quản lý, vận hành, kinh doanh, nhưng không hạch toán 
vào giá thành sản phẩm. Hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trong tháng 12/2018. 

6. Báo cáo số 504/BC-STNMT ngày 12/11/2018 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường về việc xem xét giải quyết đơn xin giao đất của ông Nguyễn Thái 
Bắc tại khu dân cư khối 12, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn. 

a) Xét điều kiện, hoàn cảnh ông Nguyễn Thái Bắc là đối tượng người có 
công với cách mạng, hiện nay không có đất để xây dựng nhà ở ổn định, hoàn 
cảnh gia đình khó khăn, nguồn thu nhập không ổn định. Để tạo điều kiện cho 
ông Bắc ổn định cuộc sống, đảm bảo chính sách an sinh xã hội đối với người có 
công với cách mạng. UBND tỉnh đồng ý chủ trương giao đất có thu tiền sử dụng 
đất cho ông Nguyễn Thái Bắc tại ô đất số 10, diện tích 81,4m2, thuộc khu dân cư 
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khối 12, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn như đề xuất của Sở Tài 
nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 504/BC-STNMT ngày 12/11/2018. 

b) Giao UBND thành phố Lạng Sơn thực hiện các thủ tục giao đất, thu 
tiền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn 
Thái Bắc theo quy định của pháp luật. 

7. Báo cáo số 512/BC-STNMT ngày 15/11/2018 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường về việc xem xét đề nghị của UBND thành phố Lạng Sơn tại Báo cáo 
số 306/BC-UBND ngày 01/6/2018 về việc hỗ trợ giao đất tái định cư cho 03 hộ 
gia đình bị ảnh hưởng dự án: Cầu 17/10 thành phố Lạng Sơn (địa phận xã Mai 
Pha). 

a) Xét nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của các hộ ông Nguyễn Việt Đức; 
hộ ông Vi Văn Tăng và bà Hà Thị Lượng; hộ ông Bùi Ngọc Sơn và bà Nguyễn 
Thị Vân bị thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện dự án cầu 17/10, thời điểm thu 
hồi đất trên đất có nhà ở, công trình vật kiến trúc do các hộ gia đình trực tiếp sử 
dụng, thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được 
bồi thường về đất ở, ngoài phạm vi nhà ở bị thu hồi đất các hộ gia đình trên 
không có nơi ở nào khác trên địa bàn xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn; bản thân 
các hộ gia đình chấp hành nghiêm túc quyết định thu hồi đất, kịp thời bàn giao 
mặt bằng thực hiện dự án. Để các hộ gia đình trên ổn định đời sống UBND tỉnh 
đồng ý chủ trương thực hiện hỗ trợ giao cho hộ ông Nguyễn Việt Đức; hộ ông 
Vi Văn Tăng và bà Hà Thị Lượng; hộ ông Bùi Ngọc Sơn và bà Nguyễn Thị Vân 
mỗi hộ 01 ô đất tái định cư theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 
47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Khoản 3 Điều 16 Quyết định số 
12/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015; thu tiền sử dụng đất bằng giá đất quy 
định tại khu tái định cư nhân với hệ số K = 1,2 theo quy định Khoản 2 Điều 18 
Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh. 

b) Giao UBND thành phố Lạng Sơn thực hiện các thủ tục giao đất tái định 
cư, thu tiền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy 
định của pháp luật. Đồng thời UBND thành phố Lạng Sơn cần nghiêm túc rút 
kinh nghiệm trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ giao đất tái định cư theo 
trường hợp khác phải được sự chấp thuận của UBND tỉnh bằng văn bản./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện: Văn Lãng, Cao Lộc, TPLS; 
- CTCP đầu tư Thăng Long, CTCP Bất động sản Hà 
Nội, CTCP Đầu tư xây dựng Hoàng Dương, CTCP 
Cấp thoát nước Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: TH, KTTH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN. 
 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội  
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