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của Sở Xây dựng 

 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng 

 
Xem xét Báo cáo số 65/BC-SXD ngày 29/3/2019 của Sở Xây dựng về kết 

quả thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu hợp tác kinh 
tế biên giới Đồng Đăng giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000, đồng chí Hồ 
Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản 
lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, các cơ quan liên quan tiếp tục 
rà soát, báo cáo giải trình rõ hiện trạng về chức năng sử dụng đất của các lô đất 
trong phạm vi đề nghị điều chỉnh lần này so với nội dung quy hoạch đã được 
UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo cập nhật đầy đủ các nội dung đã điều chỉnh về 
tính chất, chức năng, ranh giới, quy mô và định hướng phát triển chung của đồ 
án quy hoạch, trên cơ sở đó đề xuất UBND tỉnh quyết định điều chỉnh quy 
hoạch theo đúng quy định. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 12/4/2019. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Xây dựng và các cơ quan liên 
quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TN&MT, KH&ĐT, TC; 
- BQL Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn; 
- UBND huyện Văn Lãng; 
- Cty CP Đầu tư Thăng Long; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
 các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN(HVTr). 
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