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Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường. 
 

Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Thái có văn bản số 67/2018/CV-PT ngày 
31/8/2018 về việc đề xuất phương án đối với diện tích 9.915 m2 chưa được giải 
phóng mặt bằng tại Dự án Trung tâm phân phối bán sỉ và kho vận; đề nghị 
UBND tỉnh cho Công ty thuê một khu đất khác có vị trí gần khu vực dự án, có 
diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích đất chưa giải phóng mặt bằng trên để đảm 
bảo quy mô, mục đích và hiệu quả của dự án. Sau khi xem xét, đồng chí Lý 
Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố 
Lạng Sơn, các cơ quan liên quan kiểm tra, báo cáo đề xuất UBND tỉnh phương 
án giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Thái tại văn bản trên, 
hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10/2018. 

(Sao gửi Văn bản số 67/2018/CV-PT ngày 31/8/2018 trên eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường và các 
cơ quan liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TC, XD, KH&ĐT, TP; 
- Thanh tra tỉnh; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
các phòng: KTTH, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN(NNT). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 
 
 

Phùng Quang Hội 
 

 


		2018-09-13T08:31:18+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




