
UỶ BAN NHÂN DÂN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 1398/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày  27 tháng  7 năm 2018 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất  

trên địa bàn tỉnh năm 2018  
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 
Luật Nhà ở ngày 25/11/2014; Luật Đầu tư ngày 26/11/2014; Luật Đất đai ngày 
29/11/2013; Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25/11/2014; 

Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; 

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;  

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về 
phát triển và quản lý nhà ở xã hội;  

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng 
hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-
CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Nhà ở;  

Căn cứ Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 06/8/2012 của UBND tỉnh   
phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 
tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh  phê 
duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 phường Đông kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn;  

Căn cứ Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh 
phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 95/TTr-
SKHĐT ngày 24/7/2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh 
năm 2018 với các nội dung chính như Phụ lục kèm theo. 

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan  
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1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức công bố danh mục dự án có sử dụng đất 
trên địa bàn tỉnh năm 2018 tại Điều 1 Quyết định này theo quy định; phối hợp với 
Bên mời thầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định hiện hành. 

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của Bên mời thầu, chủ 
trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các công việc tiếp theo để tổ chức 
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định.  

3. Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Lạng Sơn 
theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp cung cấp thông tin để lựa chọn nhà đầu tư bảo 
đảm tiến độ, hiệu quả và tổ chức 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 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: KTN, TH; 
- Lưu: VT, KTN (VAT). 

KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Lý Vinh Quang 
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Phụ lục danh mục dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018 
(Kèm theo Quyết định số:  1398 /QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh) 

 

TT Tên dự án 

Tổng mức 
đầu tư dự 

án (tỷ 
đồng) 

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 

Bên 
mời 
thầu 

1 2 3 4 5 6 7 
8 
 

9 

1 

Dự án Nhà 
ở xã hội 

thành phố 
Lạng Sơn 
– Nhà ở xã 

hội 2 

600 

Khu đô thị phía 
Đông, phường 
Đông Kinh thành 
phố Lạng Sơn. 

 

1,3 ha 

Thuộc lô đất ở 
T.Đ.C.13 theo 
Quyết định số 

1616/QĐ-UBND 
ngày 08/9/2015 
của UBND tỉnh 
Lạng Sơn phê 

duyệt Quy hoạch 
chi tiết 1/500 
phường Đông 

kinh, thành phố 
Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn  

- Quy mô dự án: Dự kiến đầu tư xây 
dựng khu nhà ở xã hội gồm 02-04 toà 
nhà chung cư, hiện đại dồng bộ trên 
khu đất có diện tích khoảng 1,3ha; 
diện tích các căn hộ dự kiến từ 40m2- 
70m2. 
- Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 
08/9/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn 
phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 
phường Đông Kinh, thành phố Lạng 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn  

Thực hiện theo 
quy định hiện 

hành 

Sở Xây 
dựng 

 


		2018-07-27T14:55:06+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




