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Lạng Sơn, ngày 26 tháng 7 năm 2018 
 

V/v điều chỉnh phương án bồi thường 
giải phóng mặt bằng dự án Khu tái 
định cư và dân cư Nam thành phố 

 
Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- UBND thành phố Lạng Sơn.  

 

Xem xét Báo cáo số 280/BC-STNMT ngày 13/7/2018 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường về việc xem xét đề nghị của UBND thành phố Lạng Sơn tại Báo cáo số 
357/BC-UBND ngày 21/6/2018, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ từ hộ ông Lương Văn 
Nháo sang cho hộ bà Ngô Thị Nhàn với diện tích là 239 m2 và hộ ông Lương A 
Phào với diện tích là 200 m2 (thuộc một phần thửa đất số 142, diện tích 439,0m2 
tờ bản đồ số 24, xã Mai Pha) tại Quyết định số 1360/QĐ/UBND-XD ngày 
22/9/2006 của UBND tỉnh Lạng Sơn theo đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tại 
Báo cáo trên. 

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành 
phố tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ 
đã được phê duyệt tại Quyết định số 1360/QĐ/UBND-XD ngày 22/9/2006 đúng 
với đối tượng sử dụng đất bị thu hồi theo quy định. 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND 
thành phố Lạng Sơn thực hiện./. 

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

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

  
 
 
 
  

Phạm Hùng Trường 
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