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Lạng Sơn, ngày  08 tháng 11  năm 2018 

V/v xem xét đề nghị thu hồi bổ 
sung đất xây dựng khu tái định 
cư Khách sạn - Sân golf Hoàng 
Đồng, thành phố Lạng Sơn 

 

 

 
 

                                 Kính gửi:  
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- Công ty Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn. 

                                                                               

Xem xét Báo cáo số 685/BC-UBND ngày 31/10/2018 của UBND thành 
phố Lạng Sơn về tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự 
án Xây dựng khu tái định cư Khách sạn - Sân golf Hoàng Đồng, thành phố Lạng 
Sơn, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan 
liên quan xem xét đề nghị của UBND thành phố Lạng Sơn về việc thu hồi bổ 
sung 1.948m2 của 07 hộ gia đình để thực hiện khu tái định cư dự án Xây dựng 
khu tái định cư Khách sạn - Sân golf Hoàng Đồng tại Báo cáo trên; đề xuất, báo 
cáo UBND tỉnh trước ngày 20/11/2018. 

2. Công ty Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn bố trí kinh phí kịp thời; tổ chức thi 
công ngay các hạng mục hạ tầng khu tái định cư tại phần diện tích đã có mặt 
bằng sạch để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, thực hiện nghiêm Thông báo kết 
luận số 450/TB-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh. 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD; 
- CVP UBND tỉnh, 
  các phòng: KTN, KTTH, TH; 
- Lưu VT, KTN(HVTr). 

                                                                                       

   CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 
 

   Phùng Quang Hội 
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