
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 
Số: 774 /VP-KTN  

V/v xem xét đề nghị điều chỉnh dự án 
Di dân, thành lập bản mới giáp biên Pò 
Lục, xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng 

Lạng Sơn, ngày  05 tháng 3 năm 2019 

 
Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 
- UBND huyện Văn Lãng; 
- Chi cục Phát triển nông thôn. 

 

Xem xét Báo cáo số 34/BC-SXD ngày 26/02/2019 của Sở Xây dựng về 
việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Di dân, thành lập bản mới giáp 
biên Pò Lục, xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ 
Tiến Thiệu có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu Chủ đầu tư (Chi cục Phát triển nông thôn) phối hợp với các 
đơn vị liên quan rà soát lại khối lượng thực tế đã thi công và hồ sơ thiết kế được 
duyệt, trên cơ sở đó xác định rõ những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung để phù 
hợp với thực tế; xác định chi phí phát sinh, giảm trừ và hoàn thiện hồ sơ liên 
quan gửi Sở Xây dựng xem xét, báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện. 

2. UBND huyện Văn Lãng phối hợp với Chủ đầu tư và các cơ quan         
liên quan xác định chính xác ranh giới giải phóng mặt bằng dự án, rà soát hồ sơ 
giải phóng mặt bằng; phối hợp xem xét lựa chọn quy mô, vị trí xây dựng hạng 
mục nhà văn hóa phù hợp, đảm bảo thuận tiện cho sinh hoạt của Nhân dân . 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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