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Số:1832 /VP-KTN 

V/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch 
chi tiết xây dựng Khu tái định cư và 

dân cư Nam thành phố Lạng Sơn 

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

 
Lạng Sơn, ngày   23  tháng 5 năm 2018 

 
Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; 
- Công ty Điện lực Lạng Sơn .  

 
Xem xét Báo cáo số 107/BC-SXD ngày 18/5/2018 của Sở Xây dựng về rà 

soát, xem xét diện tích sử dụng đất xây dựng các trụ sở cơ quan và phương án điều 
chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố, 
tỷ lệ 1/500, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái 
định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500, hướng điều chỉnh như 
sau: 

a) Điều chỉnh cạnh phía Tây Nam khu đất trụ sở Sở Tài chính theo hướng tịnh 
tiến về phía Đông Bắc khoảng 12m, bảo đảm diện tích đất còn lại phù hợp với tiêu 
chuẩn, định mức xây dựng trụ sở cơ quan hành chính; 

b) Dịch chuyển vị trí trụ sở Kho bạc nhà nước tỉnh về phía Đông Bắc tiếp 
giáp với vị trí trụ sở Sở Tài chính, điều chỉnh về quy mô diện tích khu đất khoảng  
6.000-6.300 m2. 

2. Đối với phương án điều chỉnh diện tích khu đất trụ sở Nhà điều hành 
Công ty Điện lực Lạng Sơn: Yêu cầu Công ty Điện lực Lạng Sơn khẩn trương cung 
cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu liên quan cho Sở Xây dựng làm cơ sở xem xét, thời hạn 
trong tháng 5/2018. Không xây dựng sân tenis và các công trình không phục vụ trực 
tiếp cho công tác điều hành của Công ty.  

Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 
214/TB-UBND ngày 11/5/2018, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/6/2018.  

3. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy 
hoạch, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng, Công ty Điện lực Lạng Sơn và các cơ quan liên quan thực hiện./.   

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: GTVT, KH&ĐT, TC, TN&MT; 
- Kho bạc nhà nước tỉnh; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: TH, KTN, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT).  
 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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