
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

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

 
Số: 1185  /VP-KTN 

 

V/v báo cáo tình hình thực hiện và 
những khó khăn, vướng mắc tại dự 

án Khu đô thị Phú lộc I, I, III 

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 3 năm 2019 

 

 

  
Kính gửi:  

 

 

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương;   

- Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng  Phú Lộc. 
 

Để tập trung tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến 
độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Phú Lộc I, II, III, đồng chí 
Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND thành phố Lạng 
Sơn theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương rà soát, báo cáo UBND tỉnh về tình 
hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc đặc biệt trong công tác giải phóng mặt 
bằng cũng như các nội dung có liên quan khác; đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến 
độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Phú Lộc I+II và Phú Lộc III. 

2. Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương, Công ty cổ phần Tập 
đoàn Đầu tư và Xây dựng Phú Lộc báo cáo UBND tỉnh về kết quả, tiến độ thực 
hiện dự án, các khó khăn vướng và đề xuất các giải pháp, kế hoạch, lộ trình thực 
hiện trong thời gian tới để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. 

3. Các nội dung trên hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 09/4/2019. 

 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;  
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: KTTH, TH; 
- Lưu: VT, KTN (NNT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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