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V/v điều chỉnh vị trí và diện tích đất 
xây dựng Nhà điều hành Công ty 

Điện lực Lạng Sơn 

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

 
Lạng Sơn, ngày   15  tháng 6 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 130/BC-SXD ngày 12/6/2018 của Sở Xây dựng về việc 

rà soát, xem xét diện tích đất xây dựng Nhà điều hành Công ty Điện lực Lạng Sơn 
và phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư và 
dân cư Nam TPLS, tỷ lệ 1/500, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương vị trí, diện tích đất xây dựng Nhà điều hành Công ty 
điện lực Lạng Sơn theo phương án 1 như đề xuất của Sở Xây dựng tại Báo cáo 
trên, cụ thể như sau: 

a) Điều chỉnh cạnh thửa đất phía Tây – Nam tịnh tiến về phía Đông – Bắc 
21,8m, theo đó chiều dài cạnh lô đất thay đổi từ 101,8m xuống còn 80m và diện 
tích lô đất CQ.04 giảm từ 7.715,8 m2 xuống còn 6.060 m2. 

b) Lô đất cơ quan C.Q.03 tiếp giáp với lô đất C.Q.04 (Công ty Điện lực) có 
chiều dài các cạnh 76,0m và 47,0m, theo đó diện tích là 3.572 m2. Phần diện tích  
phía Tây – Nam của lô đất có hệ thống cống ngầm chạy song song với ranh giới 
khu đất sử dụng làm sân vườn, tường rào không xây dựng các công trình kiến trúc 
cao tầng có tải trọng lớn. 

c) Thiết kế mới tuyến đường nội bộ có quy mô mặt cắt ngang 12m (3+6+3) 
đi qua giữa khu đất còn lại và hình thành 02 lô đất ở liền kề, lô phía Tây Bắc tiếp 
giáp với lô đất C.Q.03 có quy mô diện tích khoảng 1.352 m2 và lô phía Tây Nam 
tiếp giáp với lô đất ở liền kề N4 có quy mô diện tích khoảng 2.622 m2. 

2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy 
hoạch, trình thẩm định, phê duyệt trong tháng 6/2018. 

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; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: TH, KTN, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT).  
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