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Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 
Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 1548/SKHĐT-

QLĐTNNS ngày 08/8/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến thẩm 
định đề xuất điều chỉnh dự án Nhà thương mại Trường An. Sau khi xem xét hồ 
sơ, báo cáo, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

1. Thông tin dự án 
a) Thông tin chung về dự án 
Dự án đầu tư: Nhà thương mại Trường An được UBND tỉnh phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án tại Quyết định số 1565/QĐ-UBND ngày 14/8/2018; Sở Kế 
hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4826264317 chứng 
nhận lần đầu ngày 15/8/2018 cho Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại 
Trường An Lạng Sơn là nhà đầu tư với một số nội dung chính như sau: 

... 
- Diện tích sử dụng đất: 136,3 m2. Hình thức sử dụng đất: thuê đất với Nhà 

nước theo quy định của pháp luật về đất đai. 
... 
- Thời hạn hoạt động của dự án: 49 năm. 
- Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:  
+ Quý III/2018: Hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư (các thủ tục đầu tư, 

xây dựng, đất đai, môi trường…); 
+ Quý III/2018: Khởi công xây dựng công trình; 
+ Quý IV/2019: Đưa công trình vào hoạt động khai thác. 

b) Tình hình thực hiện dự án 
Theo Báo cáo của nhà đầu tư, tình hình thực hiện dự án như sau: 
Nhà đầu tư đã thực hiện các thủ tục pháp lý về đất đai, được cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất và ký hợp đồng thuê đất với Nhà nước. Về thủ 
tục xây dựng hiện Nhà đầu tư chưa triển khai thực hiện.  

Tiến độ vốn góp thực hiện dự án đạt 200 triệu đồng/18.926 triệu đồng bằng 
trên 1% tổng vốn đầu tư đăng ký; vốn đầu tư thực hiện dự án gồm: tiền thuê đất 
hàng năm (50 triệu đồng/năm) và kinh phí lập hồ sơ dự án; không có lao động, 
không phát sinh nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả với bên thứ 3; Dự án vi 
phạm Luật Đất đai, Luật Đầu tư và Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 
Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính về đất đai và đầu 
tư theo quy định. Do đó khẳng định dự án chưa thực hiện theo chủ trương đầu tư 
được cấp.  

2. Nội dung Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh Dự án 
Nhà đầu tư đề xuất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, cụ thể như sau: 
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a) Nội dung điều chỉnh 1 

- Nội dung đã quy định: Quy mô dự án: Đầu tư xây dựng mới công 

trình nhà thương mại dịch vụ, cao 5 tầng và 01 tầng hầm, chiều cao công trình 
19,5 m; diện tích xây dựng: 136,3 m2, tổng diện tích sàn: 817,8 m2. 

- Nay đăng ký sửa thành: Quy mô dự án: Đầu tư xây dựng mới công 

trình nhà thương mại dịch vụ, cao 3 tầng và mái, chiều cao công trình 15,35 m; 
diện tích xây dựng: 136,3 m2, tổng diện tích sàn: 408,9 m2. 

- Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh quy mô dự án để phù hợp với chiến lược 
kinh doanh của nhà đầu tư và thực tế hiện trạng công trình (giáp danh liền kề là 
các công trình kiên cố của các hộ, cá nhân, việc thi công công trình cao tầng và 
thi công thêm 01 tầng hầm sẽ có nguy cơ mất an toàn xây dựng như nứt, đổ, sụt, 
lún các công trình liền kề...) 

b) Nội dung điều chỉnh 2 
- Nội dung đã quy định: Tổng vốn đầu tư: 18.926 triệu đồng. Nguồn vốn 

đầu tư: Vốn tự có: 10.000 triệu đồng; Vốn vay ngân hàng: 8.926 triệu đồng. 
- Nay đăng ký sửa thành: Tổng vốn đầu tư: 4.365 triệu đồng. Nguồn vốn 

đầu tư: Vốn tự có: 4.365 triệu đồng; Vốn vay ngân hàng: 0 triệu đồng. 
- Lý do điều chỉnh: Do đã điều chỉnh quy mô dự án từ 5 tầng nổi (và 01 

tầng hầm) xuống còn 3 tầng nổi. Trên cơ sở lập hồ sơ thiết kế cơ sở và dự toán 

nhà đầu tư điều chỉnh cho phù hợp với quy mô đã thay đổi (chi tiết kèm theo dự 
toán) 

c) Nội dung điều chỉnh 3 
- Nội dung đã quy định: Tiến độ thực hiện dự án 
+ Quý III/2018: Hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư (các thủ tục đầu tư, 

xây dựng, đất đai, môi trường…); 
+ Quý III/2018: Khởi công xây dựng công trình; 
+ Quý IV/2019: Đưa công trình vào hoạt động khai thác. 
- Nay đăng ký sửa thành: Tiến độ thực hiện dự án 
+ Quý III/2018: Hoàn thành các thủ tục đầu tư. 
+ Quý IV/2018 – Quý III/2022: Hoàn thành các thủ tục điều chỉnh dự án 

đầu tư, thực hiện các thủ tục về xây dựng, đất đai, môi trường…; 
+ Quý IV/2022: Khởi công xây dựng công trình; 
+ Quý IV/2023: Đưa công trình vào hoạt động khai thác. 

- Lý do điều chỉnh: Đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án theo quy 

định của khoản 4 Điều 41 Luật Đầu tư. 
Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Trường An Lạng Sơn tiến độ sử 

dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn 
giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng và có nhu cầu gia hạn tiến độ đưa 
đất vào sử dụng (theo quy định tại Điểm i, Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 
2013 và Khoản 12, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của 
Chính phủ). 

Căn cứ Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 25/6/2022 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc gia hạn tiến độ sử dụng đất cho Công ty  cổ phần Sản xuất và 
Thương mại Trường An Lạng Sơn tại số 29 đường Trần Đăng Ninh, phường 
Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. Qua xem xét việc Nhà đầu tư đề xuất xin điều 
chỉnh quy mô, tổng vốn đầu tư và tiến độ thực hiện dự án với các lý do nêu trên 



3 
 

là phù hợp với tình hình thực tế. Đề nghị Nhà đầu tư khẩn trương đưa đất vào sử 
dụng, hoàn thiện các hạng mục công trình đảm bảo tiến độ và Quyết định gia 
hạn đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

3. Tình hình thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường 
a. Về lĩnh vực đất đai 

Khu đất diện tích 136,3 m2 tại số 29 đường Trần Đăng Ninh, phường Tam 
Thanh, thành phố Lạng Sơn (thuộc thửa đất số 07, tờ bản đồ địa chính số 46 
phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn) đã được UBND tỉnh Lạng Sơn cho 
Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Trường An Lạng Sơn thuê đất để thực 
hiện dự án Nhà Thương mại Trường An tại Quyết định số 2013/QĐ-UBND 
ngày 15/10/2018 và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 
ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Trường An Lạng Sơn có số phát 
hành CL 764850, số vào sổ cấp GCN: CT-04233, cấp ngày 05/11/2018; thời hạn 
sử dụng: Đến ngày 15/10/2067; mục đích sử dụng: Đất thương mại, dịch vụ; 
nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. 

Ngày 13/12/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính số 08/QĐ-XPVPHC về lĩnh vực đất đai đối với Công 
ty CPSX và TM Trường An Lạng Sơn do thực hiện hành vi vi phạm hành chính 
góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền 
thuê đất hàng năm quy định tại điểm a khoản 3 Điều 19 Nghị định số 
91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ1. Đến nay, Công ty CPSX và 
TM Trường An Lạng Sơn đã chấp hành nộp toàn bộ số tiền xử phạt vi phạm 
hành chính và số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm và tiến 
hành làm việc với Công ty cổ phần Thế giới Di động để thanh lý Hợp đồng hợp 
tác kinh doanh ký ngày 12/10/2011 giữa hai Công ty. Hiện nay, Công ty cổ phần 
Thế giới di động đã thực hiện di chuyển toàn bộ tài sản ra khỏi khu đất diện tích 
136,3 m2 của Công ty CPSX và TM Trường An Lạng Sơn nêu trên. 

UBND tỉnh Lạng Sơn đã có Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 
25/6/2022 của về việc gia hạn tiến độ sử dụng đất cho Công ty  cổ phần Sản xuất 
và Thương mại Trường An Lạng Sơn tại số 29 đường Trần Đăng Ninh, phường 
Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. Công ty CPSX và TM Trường An Lạng Sơn 
đã nộp số tiền chộm nộp cho Nhà nước là 81.780.000 đồng. 

- Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Lạng Sơn được 
UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 
06/7/2021 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được UBND tỉnh Lạng Sơn phê 
duyệt tại Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 31/12/2021, khu đất biểu thị là 
Đất thương mại, dịch vụ, phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố 

                                                 
1 - Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền với mức phạt bằng 20.000.000 đồng. 

  - Biện pháp khắc phục hậu quả: Áp dụng quy định tại điểm a, điểm b khoản 6 Điều 19 Nghị định 

số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ, cụ thể:  

   + Công ty cổ phần Thế giới di động phải trả lại đất cho Công ty CPSX và TM Trường An Lạng 

Sơn (Cụ thể: Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Trường An phải làm việc với Công ty cổ phần Thế 

giới di động để thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký, đưa đất vào sử dụng đúng mục đích được 

nhà nước cho thuê). 

 + Công ty CPSX và TM Trường An Lạng Sơn phải nộp số lợi bất hợp pháp có được do thực 

hiện hành vi góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong thời gian vi phạm. Số lợi bất hợp pháp Công ty Trường 

An phải nộp là 207.000.000 đồng. 
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Lạng Sơn đã được phê duyệt.  

b.Về lĩnh vực môi trường 
Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, giảm quy mô dự án, 

giảm vốn đầu tư. Tổng vốn đầu tư của dự án sau điều chỉnh là 4.365 triệu đồng.  
Theo quy định tại mục IV phần C Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 

40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều 
của Luật Đầu tư công, dự án Nhà thương mại Trường An thuộc dự án nhóm C 
được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công (dự án 
thương mại khác, có tổng vốn đầu tư dưới 45 tỷ đồng). 

Theo quy định tại số thứ tự 2 mục II Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một 
số điều Luật Bảo vệ môi trường, dự án thuộc danh mục các dự án đầu tư nhóm 
III là: "Dự án nhóm C được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về 
đầu tư công và không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ 
gây ô nhiễm môi trường, có phát sinh nước thải, bụi, khí thải phải được xử lý 
hoặc có phát sinh chât thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý 
chất thải được quy định như sau: (-)Nước thải, bụi, khí thải phát sinh phải được 
xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi thải ra ngoài môi trường hoặc 
được xử lý bằng các công trình thiết bị xử lý nước thải tại chỗ theo quy định của 
pháp luật và quy định, quy chuẩn kỹ thuật môi trường địa phương; (-)Có phát 
sinh chất thải nguy hại trong quá trình vận hành, tổng khối lượng từ 
1.200kg/năm trở lên hoặc từ 100kg/tháng trở lên". 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020: 
"Dự án đầu tư nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường 
phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy 
định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức"  thuộc đối tượng phải 
có Giấy phép môi trường. 

Đề nghị chủ đầu tư làm rõ thông tin: Khi đi vào vận hành chính thức, dự 
án có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý bằng 
các công trình thiết bị xử lý không? lượng chất thải nguy hại phát sinh là bao 
nhiêu (kg/năm) để thực hiện thủ tục về môi trường theo quy định (Thời điểm cấp 
Giấy phép môi trường được quy định tại khoản 2 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường 
năm 2020; thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường được quy định tại Điều 41 Luật 
Bảo vệ môi trường năm 2020). 

Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường đồng ý chủ 
trương điều chỉnh Dự án như đề xuất của Nhà đầu tư. 

Kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Sơn xem xét, tổng hợp./. 
Nơi nhận:             
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Trung tâm CNTT TN&MT; 

- Chi cục BVMT; 

- Cán bộ đầu mối; 

- Lưu: VT, QLĐĐ (VKL).         

 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Chu Văn Thạch 
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