
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

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

 
Số:  896 /VP-KTN Lạng Sơn, ngày 12 tháng 3  năm 2019 

V/v đề xuất vị trí khu đất quy 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

 

  
Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường;  
- UBND các huyện, thành phố.  

 

Để hình thành quỹ đất thu hút đầu tư các dự án có quy mô lớn, tạo động lực 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là quỹ đất do các Công ty lâm nghiệp 
chuyển giao về địa phương quản lý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu có 
ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu UBND các huyện, thành phố (trọng tâm là các huyện: Lộc Bình, 
Đình Lập, Hữu Lũng) khẩn trương rà soát quỹ đất do địa phương đang quản lý, quỹ 
đất do Công ty lâm nghiệp chuyển giao về địa phương, theo đó chọn ra một số khu 
đất liền khoảnh có diện tích từ 100 ha trở lên, có địa hình, vị trí địa lý, khả năng kết 
nối hạ tầng, công tác giải phóng mặt bằng tương đối thuận lợi, có thể đầu tư các dự 
án phát triển kinh tế - xã hội có quy mô lớn, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài 
nguyên và Môi trường) trong tháng 3/2019. 

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối tổng hợp, rà soát sơ bộ các 
vị trí khu đất do UBND các huyện đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 
15/4/2019 để lập kế hoạch khảo sát thực tế, quyết định cụ thể. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
 các phòng: KTTH, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (NNT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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