
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

Số:  1504 /VP-KTN 

V/v tái định cư tại khu tái định cư số 
2 thuộc dự án Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Lạng Sơn (700 giường) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày  03  tháng 5  năm 2018 

 

Kính gửi:  
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- UBND huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn. 

Xem xét Báo cáo số 193/BC-UBND ngày 20/4/2018 của UBND huyện 
Cao Lộc về việc giao đất tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án Bệnh 
viện đa khoa tỉnh và một số dự án trên địa bàn huyện Cao Lộc tại khu tái định cư 
số 2 dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh (700 giường), đồng chí Lý Vinh Quang, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Về nguyên tắc, các khu tái định cư số 1 và số 2 được xây dựng để bố trí 
tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án Bệnh viện đa khoa (700 giường) 
và một số dự án cần thiết khác. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối 
hợp với UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn để thống nhất cách 
xử lý để hoàn thành dứt điểm việc bố trí tái định cư trong thời gian sớm nhất, chỉ 
báo cáo UBND tỉnh những vấn đề vượt quá thẩm quyền. 

(Báo cáo số 193/BC-UBND ngày 20/4/2018 được gửi kèm qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường và các 
cơ quan liên quan thực hiện./. 

 Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: Y tế, KH&ĐT, TC, XD; 
- C, PCVP UBND tỉnh; 
  các phòng: KTN, TCD, TH; 
- Lưu: VT, KTN (TQV). 
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