
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-SCT Lạng Sơn, ngày     tháng 3 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại  

buổi làm việc với Công ty Cổ phần chợ Lạng Sơn  

về thực hiện đầu tư xây dựng mới chợ Chi Lăng 

 

Thực hiện Thông báo số 115/TB-UBND ngày 08/3/2021 của UBND tỉnh 

về thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm 

tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2021 tại thành phố Lạng Sơn; tình hình triển khai thực hiện dự án 

theo Nghị quyết số 62/NQ-TU ngày 29/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

tiếp tục xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2020 và các văn 

bản chỉ đạo trong thời gian qua. 

Ngày 19/3/2021, Sở Công Thương chủ trì tổ chức buổi làm việc kiểm tra 

tiến độ công tác đầu tư xây dựng mới chợ Chi Lăng của Công ty Cổ phần chợ 

Lạng Sơn. Tham dự buổi làm việc có đại diện các Sở: Công Thương, Xây dựng, 

Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; UBND thành phố 

Lạng Sơn; Giám đốc Công ty Cổ phần chợ Lạng Sơn và các phòng chuyên môn 

có liên quan. Trên cơ sở kiểm tra thực tế và báo cáo số 87/BC-CTCPC ngày 

15/3/2021 của Công ty Cổ phần chợ Lạng Sơn; ý kiến các thành viên tham dự, 

Giám đốc Sở Công Thương kết luận và đề nghị thực hiện một số nội dung như 

sau:  

1. Về chủ trương, mục tiêu xây dựng chợ Chi Lăng 

Chợ Chi Lăng Hiện nay các dãy nhà chợ chính đã xuống cấp trầm trọng, 

nhà chợ lụp xụp gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn, do 

đó việc đầu tư xây dựng mới chợ Chi Lăng là nhu cầu cấp thiết, nhằm phát triển 

hạ tầng thương mại nói chung, mạng lưới chợ nói riêng trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân hiện tại và tương lai, là 

mong mỏi và nhu cầu của các hộ kinh doanh tại chợ Chi Lăng, đảm bảo các yêu 

cầu an toàn về phòng cháy chữa cháy, an toàn trong kinh doanh, mỹ quan đô thị 

và văn minh thương mại, giúp chỉnh trang bộ mặt đô thị thành phố Lạng Sơn, 

hướng tới xây dựng thành phố Lạng Sơn trở thành đô thị loại 1 trong thời gian 

tới. Việc đầu tư xây dựng chợ Chi Lăng đã được UBND tỉnh và các cấp ngành 

chỉ đạo từ năm 2013, tuy nhiên, qua nhiều năm dù các cấp chính quyền đã có rất 

nhiều các văn bản chỉ đạo, đôn đốc Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện, đến nay chợ Chi Lăng vẫn chưa được đầu tư xây dựng.  

2. Đánh giá về tiến độ đầu tư xây dựng chợ Chi Lăng 

Việc đầu tư xây dựng chợ Chi Lăng đến nay vẫn chưa thực hiện, như vậy 

thể hiện việc tuân thủ các ý kiến chỉ đạo là rất chậm, không có tính tích cực, 
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không thể hiện tính quyết tâm trong tổ chức thực hiện đầu tư. Việc chậm tiến độ 

triển khai thực hiện đầu tư xây dựng chợ Chi Lăng do nhiều nguyên nhân, trong 

đó nguyên nhân chủ yếu là do Công ty Cổ phần chợ Lạng Sơn chưa thật sự tập 

trung, chưa quyết tâm, quyết liệt, chưa có phương án cụ thể trong chiến lược đầu 

tư xây dựng chợ, cụ thể là: Sau khi có ý kiến thẩm định về đề xuất dự án đầu tư 

xây dựng mới chợ Chi Lăng của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Thông báo số 

250/TB-SKHĐT ngày 11/12/2018, trong đó có nêu rõ những đề nghị yêu cầu 

nhà đầu tư xem xét, chỉnh sửa, bổ sung và giải trình làm rõ; tuy nhiên công ty 

chưa thật sự tích cực giải quyết các nội dung theo yêu cầu để được cấp chứng 

nhận đầu tư theo quy định; trong các kỳ đại hội năm 2019, 2020 không có đề 

cập đến chủ trương đầu tư xây dựng chợ Chi Lăng (nghị quyết số 

116/NQĐHCĐ-CTCPC ngày 12/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 

2018 có chủ trương, bố trí vốn thực hiện Tư vấn thiết kế dự án); nhiều nội dung 

Công ty có thể chủ động giải quyết được như: Ban hành Nghị quyết của Đại hội 

cổ đông thể hiện sự đồng thuận của các cổ đông, của các hộ kinh doanh tại chợ 

đối với đề xuất dự án; sắp xếp nguồn vốn để tập trung đầu tư... ; sau khi UBND 

tỉnh chấp thuận, đồng ý về chủ trương điều chỉnh tăng mật độ xây dựng, Công ty 

vẫn còn thụ động, chưa xác định đây là một mục tiêu lớn để tập trung nguồn vốn 

và quyết tâm thực hiện đầu tư xây dựng. 

Bên cạnh sự chậm trễ  trên, theo báo cáo của Công ty thì tiến độ đầu tư 

xây dựng chợ Chi Lăng gặp khó khăn vướng mắc do Quy hoạch chi tiết phường 

Chi Lăng về mật độ xây dựng khu vực chợ quá thấp (40%) nên công ty đã phải 

đề nghị điều chỉnh quy hoạch tăng mật độ xây dựng và đã được UBND tỉnh xem 

xét, giải quyết, đồng ý về chủ trương điều chỉnh tăng mật độ xây dựng lên 60% 

(tại Công văn số 1255/UBND-KTN ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn). Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có Quyết định phê duyệt điều chỉnh trên, do 

thành phố chờ điều chỉnh đồng thời một số nội dung khác đến tháng 12/2020 

mới trình Sở Xây dựng thẩm định, đến ngày 17/3/2021 Sở Xây dựng mới xin ý 

kiến tham gia của các ngành, dự kiến phải trong tháng 4/2021 mới phê duyệt 

được điều chỉnh quy hoạch trên. Như vậy sự chậm chễ còn do một số cơ quan 

thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng chợ sau khi có văn bản đồng ý 

của UBND tỉnh còn chậm. 

3. Yêu cầu trong thời gian tới 

3.1. Yêu cầu Công ty Cổ phần chợ Lạng Sơn thực hiện nghiêm túc ý 

kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh, có cam kết đầu tư chợ và quyết tâm thực 

hiện đầu tư, tập trung thực hiện những nội dung sau: 

- Đối với báo cáo số 87/BC-CTCPC ngày 15/3/2021 của Công ty Cổ phần 

chợ Lạng Sơn phục vụ đoàn làm việc rất sơ sài, yêu cầu Công ty bổ sung , hoàn 

chỉnh báo cáo cụ thể, chi tiết và sâu sắc hơn những khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình triển khai thực hiện đầu tư xây dựng chợ Chi Lăng và đề xuất, kiến 

nghị; thể hiện sự quyết tâm của Công ty trong việc đầu tư xây dựng chợ Chi 

Lăng bằng việc báo cáo dự kiến phương án đầu tư xây dựng chợ; tiến độ, lộ 

trình, thời gian cụ thể; khả năng đầu tư và phương án huy động nguồn lực để đầu 
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tư xây dựng. Có bản cam kết của người đại diện theo pháp luật về quyết tâm đầu 

tư xây dựng chợ, tiến độ khởi công xây dựng chợ Chi Lăng chậm nhất trong 

tháng 10/2021 và hoàn thành trong năm 2022. Báo cáo bổ sung và cam kết của 

công ty đề nghị gửi về Sở Công Thương chậm nhất ngày 25/3/2021 để có cơ sở 

báo cáo UBND tỉnh. 

- Khẩn trương triển khai thống nhất, lấy ý kiến trong Hội đồng quản trị, 

các cổ đông của Công ty đối với chủ trương đầu tư xây dựng chợ Chi Lăng với 

mật độ xây dựng 60% (kết quả thống nhất phải được thể hiện bằng Nghị quyết 

hoặc bằng một văn bản cụ thể); thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động 

đối với các hộ kinh doanh tại chợ.  

- Trong khi chờ UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh 

cục bộ Quy hoạch chi tiết phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; 

đề nghị Công ty khẩn trương lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư xây dựng chợ Chi 

Lăng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định với mật độ xây dựng 60% theo 

đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1255/UBND-KTN ngày 

27/11/2019. Chủ động hơn nữa trong công tác triển khai thực hiện, yêu cầu hoàn 

thành các thủ tục và được chấp thuận chủ trương đầu tư chậm nhất trong tháng 

6/2021. Hoàn thiện hồ sơ thiết kế; giấy phép xây dựng; xây dựng phương án bố 

trí chợ tạm;... và các hồ sơ, thủ tục khác liên quan theo quy định hiện hành để 

đảm bảo thời gian khởi công xây dựng công trình chậm nhất trong tháng 

10/2021.  

- Định kỳ hàng tháng báo cáo về Sở Công Thương (định kỳ vào ngày 25 

hàng tháng) về tiến độ thực hiện, đảm bảo khởi công xây dựng. 

Trong trường hợp Công ty không chủ động, tích cực thực hiện, tiến độ 

triển khai quá thời hạn nêu trên, Sở Công Thương sẽ phối hợp với UBND thành 

phố Lạng Sơn thống nhất xem xét, trình UBND tỉnh thu hồi, giao chợ Chi Lăng 

cho UBND thành phố Lạng Sơn quản lý theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. 

3.2. Đề nghị UBND thành phố:  

- Phối hợp cập nhật nội dung điều chỉnh tăng chỉ tiêu về mật độ xây dựng  

60% đối với lô đất C.C.04 (Chợ Chi Lăng). 

- Phối hợp với Công ty Cổ phần chợ Lạng Sơn trong công tác tuyên 

truyền đến các hộ kinh doanh về chủ trương đầu tư xây dựng chợ Chi Lăng 

trong thời gian tới. 

3.3. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng 

hồ sơ dự án xây dựng chợ Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn theo các quy định 

pháp luật hiện hành. 

 3.4. Đề nghị Sở Xây dựng:  

- Sớm trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ 

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 về việc tăng chỉ tiêu về mật độ xây dựng lên 60% 

đối với lô đất C.C.04 (Chợ Chi Lăng) để Công ty chợ có đủ cơ sở thực hiện các 

thủ tục đầu tư . Trong trường hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến thẩm định 

đề xuất dự án xây dựng chợ Chi Lăng mà Quyết định điều chỉnh cục bộ quy 

hoạch chưa được ban hành; đề nghị Sở Xây dựng cho ý kiến góp ý trên cơ sở 
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chủ trương của UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Công văn số 1255/UBND-KTN ngày 

27/11/2019. 

- Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục thuộc thẩm quyền trong 

quá trình doanh nghiệp đầu tư xây dựng mới chợ như hồ sơ thiết kế, giấy phép 

xây dựng...                

Trên đây là Kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại buổi làm việc với 

Công ty Cổ phần chợ Lạng Sơn. Yêu cầu Công ty nghiêm túc chủ động, phối 

hợp với các tổ chức, cơ quan liên quan triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Công ty CP Chợ Lạng Sơn; 

- Các Sở: Xây dựng, Tài chính, KH&ĐT, TN&MT; 

- UBND thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Phòng KH-TH; 

- Lưu VT, QLTM. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đại 
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