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Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 1196/SXD-QHKT&PTĐT ngày 24/7/2021 của Sở Xây 

dựng về việc lấy ý kiến nội dung tài trợ lập quy hoạch chi tiết các dự án đầu tư khu 

đô thị mới trên địa bàn huyện Cao Lộc và huyện Tràng Định. Sau khi nghiên cứu, 

Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lộc có ý kiến như sau: 

1. Khu đô thị mới Hồng Phong tại xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn với quy mô 120ha 

Về quy hoạch sử dụng đất: Đối chiếu vị trí ranh giới dự án với hồ sơ và bản đồ 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn được UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 cho thấy: Tại Danh 

mục công trình dự án Phụ biểu số 02 kèm theo Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử 

dụng đất không có tên dự án Khu đô thị mới Hồng Phong; đối chiếu bản đồ quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2030 khu đất thuộc ranh giới dự án được quy hoạch thể 

hiện các loại đất như sau: Đất ở tại nông thôn, đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm, 

đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất văn hóa, đất y tế, đất nghĩa trang, nghĩa 

địa, đất trụ sở ủy ban xã Hồng Phong, đất giáo dục, đất giao thông. 

 Dự án không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cao 

Lộc, nên không nhất trí với đề xuất tài trợ kinh phí lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500 khu đô thị mới Hồng Phong. 

 2. Khu đô thị mới Đồng Đăng tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, 

tỉnh Lạng Sơn với quy mô 20ha 

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Đồng Đăng có vị trí địa điểm tại 

thôn Pá Phiêng, xã Hồng Phong và khu Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đồng Đăng, huyện 

Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn với quy mô khoảng 20ha. 

Về quy hoạch sử dụng đất: Đối chiếu vị trí ranh giới dự án với hồ sơ và bản 

đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 cho 

thấy: Tại Danh mục công trình dự án Phụ biểu số 02 kèm theo Báo cáo thuyết 

minh quy hoạch sử dụng đất có tên dự án Khu đô thị mới thị trấn Đồng Đăng, quy 

mô 15,7ha tuy nhiên địa điểm là tại thôn Pá Phiêng, xã Hồng Phong (đối diện vị trí 

đề xuất); đối chiếu bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cho thấy có một 

phần nhỏ diện tích tại phía Bắc của ranh giới dự án bị chồng lấn với ranh giới dự 
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án Mở rộng khu tái định cư Hoàng Văn Thụ (diện tích chồng lấn khoảng 1,2ha). 

ranh giới dự án được quy hoạch thể hiện các loại đất như sau: Đất ở tại nông thôn, đất 

ở tại đô thị, đất rừng sản xuất. 

Như vậy, vị trí ranh giới không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2030 huyện Cao Lộc, nên không nhất trí với đề xuất với đề xuất tài trợ kinh phí lập 

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Đồng Đăng. 

3. Khu đô thị mới Gia Cát tại xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng 

Sơn với quy mô 90ha 

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Gia Cát có vị trí địa điểm tại xã 

Tân Liên và xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn với quy mô khoảng 90 ha. 

Về quy hoạch sử dụng đất: Đối chiếu vị trí ranh giới dự án với bản đồ Quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn được UBND tỉnh 

phê duyệt tại Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 cho thấy toàn bộ 

ranh giới dự án đề xuất nằm trong ranh giới dự án Khu đô thị - dịch vụ - thể thao. 

Hiện trạng gồm các loại đất như sau: Đất ở tại nông thôn, đất trồng lúa, đất trồng cây 

hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất giáo dục, đất sông suối, đất chưa sử dụng và dự 

án sản xuất rau an toàn của HTX sản xuất rau an toàn Tân Liên. 

Trên đây là nội dung tham gia ý kiến về nội dung tài trợ lập quy hoạch chi 

tiết các dự án đầu tư khu đô thị mới của UBND huyện Cao Lộc, đề nghị Sở Xây 

dựng xem xét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các Phòng: TN&MT, KT&HT; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Hoàng Mạnh Cường 
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