
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

Số: 1970/VP-KTN 

V/v điều chỉnh dự án Khu tái định cư 
Phú Lộc IV- Điểm tái định cư tiếp 

giáp nút giao thông số 4 

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

Lạng Sơn, ngày 04 tháng 6 năm 2018 

   Kính gửi:  UBND thành phố Lạng Sơn 

Xem xét Báo cáo số 277/BC-UBND ngày 23/5/2018 của UBND thành phố 
Lạng Sơn về một số vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và nguyên 
nhân kéo dài tiến độ, đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Khu tái định cư 
Phú Lộc 4 - Điểm tái định cư tiếp giáp nút giao thông số 4, đồng chí Lý Vinh 
Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Đồng ý về chủ trương cho phép điều chỉnh dự án và thời gian thực hiện 
như đề xuất của UBND thành phố Lạng Sơn tại Báo cáo trên, cụ thể: 

- Giai đoạn 1: Hoàn thành trong năm 2018: Điểm Nút giao thông số 4 và 
thông tuyến số 07.  

- Giai đoạn 2: Hoàn thành trong năm 2019: Nút giao thông số 3, tuyến số 5 
và các tuyến giao thông nội bộ. 

Yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương thực hiện lập, trình thẩm định và quyết 
định điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định để tổ chức thực hiện dự án theo đúng 
tiến độ cam kết. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để UBND thành phố Lạng Sơn và các 
cơ quan liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở: KH&ĐT, TC, XD, GTVT; 
- CPVP UBND tỉnh,  
 các phòng: TH, KTTH, TT TH-CB; 
- Lưu VT, KTN (TQV). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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