
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 
Số: 3136 /VP-KTN  

V/v kết quả rà soát các trường hợp giao 
tái định cư tại quỹ đất kinh doanh thuộc 

dự án Khu đô thị Phú Lộc IV 

Lạng Sơn, ngày 08 tháng 8  năm 2018 

 
 

Kính gửi: Sở Xây dựng. 
 

Xem xét Báo cáo số 468/BC-UBND ngày 25/7/2018 của UBND thành phố 
Lạng Sơn về việc rà soát các trường hợp được giao tái định cư tại quỹ đất kinh 
doanh thuộc dự án Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn và văn bản số 
36/BCGT-BĐSHN ngày 02/8/2018 của Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Nội 
giải trình đối với 13 trường hợp Nhà đầu tư đã giao tái định cư cho các hộ dân tại 
Dự án Phú Lộc IV; Văn bản số 35/CV-BDDSHN ngày 02/8/2018 Công ty Cổ 
phần Bất động sản Hà Nội về điều chỉnh giá quỹ đất 12% Nhà đầu tư phải trả tỉnh 
tại Dự án Phú Lộc IV, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý 
kiến như sau: 

Giao Sở Xây dựng (Tổ trưởng Tổ kiểm tra theo Quyết định số 1967/QĐ-
UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh) chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 
quan xem xét đề nghị của UBND thành phố Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Bất động 
sản Hà Nội tại các văn bản trên; báo cáo đề xuất phương án xử lý với UBND tỉnh 
trước ngày 31/8/2018. 

(Các văn bản trên đã được gửi đến Sở Xây dựng). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh để Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Các Sở: TC, TN&MT, KH&ĐT; 
- Cục Thuế; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: KTTH, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (NNT). 
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