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Độc lập – Tự do  - Hạnh phúc 
 

        Cao Lộc, ngày     tháng     năm 2022 
 

V/v góp ý danh mục các dự án Công 

bố công khai các khu vực được thực 

hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà 

ở để bán hoặc để bán kết hợp cho 

thuê được chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất dưới hình thức phân lô, bán 

nền trước khi tổ chức thực hiện các 

dự án đầu tư 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Công văn số 425/SXD-QHKT&PTĐT ngày 21/3/2022 của Sở 

Xây dựng tỉnh Lạng Sơn về việc lấy ý kiến góp ý danh mục các dự án Công bố 

công khai các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán 

hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình 

thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện các dự án đầu tư. 

Sau khi nghiên cứu dự thảo danh mục dự án Công bố công khai các khu vực 

được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê 

được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ 

chức thực hiện các dự án đầu tư và các văn bản khác có liên quan kèm theo công văn, 

UBND huyện Cao Lộc cơ bản nhất trí với các nội dung trình bày trong bản dự thảo 

và có một số ý kiến như sau: 

- STT 1: Dự án Khu đô thị Yên Trạch, huyện Cao Lộc: Đề nghị xem xét lại 

tên dự án “Khu Đô thị sinh thái Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn”. 

- STT 3: Khu dân cư khối 3, khối 6, thị trấn Cao Lộc: Đề nghị xem xét lại 

tên dự án: “Khu dân cư khối III thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn và 

Khu dân cư cụm công nghiệp Hợp Thành, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn”. Đồng thời theo nội dung điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 được UBND huyện Cao Lộc phê duyệt thì diện tích điều chỉnh quy 

hoạch là 25,42ha (trong đó Khu dân cư khối III là 17,42ha theo Quyết định 

3118/QĐ-UBND ngày 18/9/2020; Khu dân cư cụm công nghiệp Hợp Thành là 

8,0ha theo Quyết định 3116/QĐ-UBND ngày 18/9/2020). 

- STT 4: Khu đô sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng vui chơi giải trí hồ Lẩu Xá: 

Đề nghị xem xét lại tên dự án: “Khu đô thị sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng vui chơi 

giải trí hồ Lẩu Xá” (thiếu chữ thị). Đề nghị xem xét lại vị trí và quy mô diện tích 

dự án; Theo nội dung Báo cáo 220/BC-SXD ngày 21/7/2021 của Sở Xây dựng về 

Kết quả thẩm định Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị sinh thái, du lịch nghỉ 

dưỡng, vui chơi giải trí hồ Lẩu Xá, quy mô diện tích quy hoạch là 46,14ha trong đó 

có 5ha tại địa bàn xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc. 



- STT 5: Khu đô thị Mỹ Sơn, huyện Cao Lộc: Đề nghị đối chiếu quy mô 

diện tích tại bảng tổng hợp (39,5ha) với quy mô lập quy hoạch (36,99ha) được phê 

duyệt tại Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu đô thị Mỹ Sơn, thành phố 

Lạng Sơn và huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500. 

Trên đây là tham gia góp ý của UBND huyện Cao Lộc, đề nghị Sở Xây 

dựng tỉnh Lạng Sơn xem xét, tổng hợp./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên;             

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng KT&HT; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

 

     KT. CHỦ TỊCH 

   PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Cường 
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