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Đầu tư NNP 

Lạng Sơn, ngày 14 tháng  6 năm 2021 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư NNP  

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 

298/TB-UBND ngày 05/6/2021 của UBND tỉnh về việc Kết luận giao ban Chủ 

tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 31/5/2021 về đề xuất nghiên cứu thực 

hiện các dự án phát triển khu đô thị của Công ty cổ phần Đầu tư NNP. Sở Kế 

hoạch và Đầu tư thông báo tới Công ty về nội dung đề xuất của Công ty như 

sau: 

 1. Đối với đề xuất dự án Khu đô thị sinh thái tại Khu Bản Kho, thị trấn 

Lộc Bình: Việc đề xuất lập quy hoạch chi tiết dự án Khu đô thị sinh thái tại Khu 

Bản Kho, thị trấn Lộc Bình là phù hợp, nhằm từng bước cụ thể hóa quy hoạch 

chung thị trấn Lộc Bình, thực hiện theo kế hoạch phát triển đô thị của tỉnh. 

UBND tỉnh nhất trí về phương án tài trợ kinh phí lập quy hoạch đối với dự án 

Khu đô thị sinh thái tại Khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình.  

            Công ty cổ phần Đầu tư NNP chủ động phối hợp với Sở Xây dựng xem 

xét, thống nhất nội dung tài trợ và đề xuất vị trí lập quy hoạch cụ thể. Kinh phí 

do nhà đầu tư tài trợ và không được hoàn trả trong mọi trường hợp, không ràng 

buộc với các điều kiện đề xuất đầu tư trong khu vực sau khi quy hoạch được 

duyệt.  

2. Đối với đề xuất Khu đô thị tại quốc lộ 4B đoạn qua xã Hợp Thành, 

huyện Cao Lộc và xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn: UBND tỉnh không đồng ý 

đề xuất lập quy hoạch Khu đô thị tại quốc lộ 4B đoạn qua xã Hợp Thành, huyện 

Cao Lộc và xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn do đề xuất dự án không phù hợp 

với định hướng phát triển đô thị; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 

2021-2030. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tới Công ty cổ phần Đầu tư NNP theo 

nội dung trên./. 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các Sở: TN&MT, XD; 

- UBND các huyện Lộc Bình, Cao Lộc; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLĐTNNS. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Chiến 



2 

 


		2021-06-14T14:14:57+0700




