
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

Số: 2923/VP-KTN 

V/v giải quyết đối với một số hộ bị 
ảnh hưởng gián tiếp bởi dự án Kè bảo 

vệ bờ sông Kỳ Cùng- giai đoạn III  
(đợt 2) thành phố Lạng Sơn  

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

Lạng Sơn, ngày 27 tháng 7 năm 2018 

 

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

 Xem xét Báo cáo số 289/BC-STNMT ngày 18/7/2018  của Sở Tài nguyên 
và Môi trường về việc giải quyết một số hộ bị ảnh hưởng gián tiếp bởi thi công 
thực hiện dự án Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng giai đoạn 3 (đợt 2) thành phố Lạng 
Sơn, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý về chủ trương hỗ trợ hạng mục gian bếp bị ảnh hưởng trong 
quá trình thi công xây dựng công trình Kè bảo vệ bờ sông kỳ Cùng - giai đoạn 3 
(không nằm trong chỉ giới thu hồi đất) của hộ bà Bùi Thị Bay như đề xuất của 
Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 289/BC-STNMT ngày 18/7/2018. 

2. Đối với các hộ khác gián tiếp bị ảnh hưởng trong quá trình thực hiện dự 
án, UBND thành phố chủ trì xem xét, báo cáo đề xuất UBND tỉnh cho chủ 
trương thực hiện từng trường hợp cụ thể. 

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

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

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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