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Lạng Sơn, ngày  13 tháng 11 năm 2018

V/v kiến nghị của các hộ dân  
thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha, 

thành phố Lạng Sơn 

 

 
Kính gửi:  

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

 

Xem xét Đơn kiến nghị đề ngày 12/10/2018 của một số hộ dân thôn Khòn 
Khuyên, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn có nội dung phản ánh trên trục đường 
Bà Triệu kéo dài nối phường Đông Kinh với xã Mai Pha còn có một số ô đất 
diện tích nhỏ, méo mó, sát với đường Bà Triệu (phát sinh do quá trình Nhà nước 
giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đường trên nhưng không thu hồi hết) nên 
hiện nay một số hộ dân đã xây dựng các căn nhà “siêu mỏng” trên những ô đất 
đó để ở, gây mất mỹ quan đô thị, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy 
ban nhân dân thành phố Lạng Sơn, các cơ quan liên quan kiểm tra, xem xét kiến 
nghị của các hộ dân trú tại thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn 
trong đơn nêu trên; đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/11/2018. 

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến của Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân tỉnh để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

(Gửi kèm theo đơn của công dân). 
 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Thanh tra tỉnh; 
- 04 hộ dân trú tại thôn Khòn Khuyên; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: TH, KTN; 
- Lưu: VT, KTN(HVTr).  
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Dương Văn Chiều 
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