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Lạng Sơn, ngày     01 tháng 6  năm 2018 
 

V/v giao đất tại Khu tái định cư 
Hoàng Văn Thụ, xã Hồng Phong, 

huyện Cao Lộc 

 
Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- UBND huyện Cao Lộc.  

 

Sau khi xem xét Báo cáo số 179/BC-STNMT ngày 28/5/2018 của Sở Tài 
nguyên và Môi trường về kết quả kiểm tra, xem xét đề xuất giao đất tại Khu tái định 
cư Hoàng Văn Thụ, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Lý 
Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương giao phần diện tích đất không đủ điều kiện chia lô tái 
định cư (đất đầu thừa, không có đường vào, không đủ diện tích, kích thước chia lô 
tái định cư) tại Khu tái định cư Đồng Đăng cho các hộ gia đình, cá nhân hiện đang  
sử dụng, như đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường.  

Giao UBND huyện Cao Lộc chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND thị trấn 
Đồng Đăng thực hiện thủ tục giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình, 
cá nhân theo quy định của pháp luật; chỉ đạo cơ quan chuyên môn quản lý chặt chẽ 
hồ sơ và ranh giới, mốc giới Khu tái định cư Đồng Đăng theo hiện trạng. 

2. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn có trách nhiệm bàn 
giao hồ sơ tài liệu giải phóng mặt bằng và ranh giới, mốc giới giải phóng mặt bằng Khu 
tái định cư Hoàng Văn Thụ cho UBND huyện Cao Lộc quản lý theo quy định. 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để UBND huyện Cao Lộc, Ban Quản lý 
Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
 Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TC, XD, KH&ĐT; 
- Cục thuế; 
- C, PCVP UBND tỉnh; 
  các Phòng: KTN, TCD, TH; 
- Lưu: VT, KTN (NVH). 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
  
 
 
 
  

Phùng Quang Hội 
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