
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

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

 
Số: 550 /VP-KTN 

 

V/v xem xét kết quả rà soát đất đã 
quy hoạch thực hiện dự án, đến nay 

không còn nhu cầu thực hiện trên địa 
bàn thành phố Lạng Sơn 

Lạng Sơn, ngày  15  tháng 02 năm 2019 

 

 

                          Kính gửi:  
- Sở Xây dựng. 
- UBND thành phố Lạng Sơn. 

 

Xem xét Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 31/01/2019 của UBND thành phố 
Lạng Sơn về kết quả kiểm tra, rà soát đất đã quy hoạch thực hiện dự án, nhưng 
đến nay không còn nhu cầu thực hiện trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu có ý kiến như sau: 

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Lạng Sơn, các 
cơ quan liên quan trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát đất đã quy hoạch thực hiện 
dự án nhưng đến nay không còn nhu cầu thực hiện của UBND thành phố Lạng 
Sơn, tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch chi tiết đối với các khu 
đất cần thiết phải điều chỉnh, làm cơ sở cho người sử dụng đất thực hiện các 
quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Thời gian hoàn thành 
trong tháng 04/2019. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Xây dựng, UBND thành phố Lạng 
Sơn, các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

  

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các sở: TN&MT, TC, KH&ĐT, CT, VHTT&DL, 
 GD&ĐT,  NN&PTNT, GTVT; 

- Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy  
 Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 
 các phòng chuyên môn; 

- Lưu: VT, KTN (NNT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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