
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

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

 

Số:  1275  /VP-KTN 
 

V/v xây dựng phương án đấu giá 
lô đất C.C.1 thuộc quy hoạch chi 
tiết xây dựng khu tái định cư và 

dân cư Nam thành phố Lạng Sơn 

 Lạng Sơn, ngày  04 tháng 4  năm 2019 

                                                      
         Kính gửi: 
 

 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- UBND thành phố Lạng Sơn. 
 

 

           Xem xét Báo cáo số 135/BC-SKHĐT ngày 02/4/2019 của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư về đề xuất dự án đầu tư Chợ Nam thành phố Lạng Sơn, đồng chí Phạm 
Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức đấu giá 
quyền thuê đất Lô đất C.C.1 thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Tái định cư 
và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn, với mục tiêu xây dựng chợ hạng 3.  

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo kết quả thẩm định đề xuất dự án 
tới Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Trường An Lạng Sơn và Công ty 
Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tân Phú Lạng Sơn theo quy định. 

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, 
các cơ quan liên quan xây dựng phương án bán đấu giá quyền thuê Lô đất C.C.1 
thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Tái định cư và dân cư Nam thành phố 
Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích xây dựng chợ hạng 3 theo quy hoạch đã 
được phê duyệt. 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các Sở: TC, XD, CT; 
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
các phòng: KTTH, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (NNT). 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
 


		2019-04-04T14:22:51+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




