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V/v chuẩn bị nội dung và tài liệu 
hồ sơ liên quan đến dự án Khu đô 
thị Phú Lộc I+II theo đề nghị của 

Báo Tuổi trẻ Thủ đô 

Lạng Sơn, ngày 17  tháng 4 năm 2019 

 

 

                      Kính gửi:  

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Hoàng Dương 

 

Xem xét Văn bản số 87-CV/TTTĐ ngày 09/4/2019 của Báo Tuổi trẻ Thủ 
đô đề nghị giải đáp các vấn đề liên quan đến dự án khu đô thị Phú Lộc I+II tại 
phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các sở, ngành chức năng, chủ đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ giải 
trình và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến các nội dung Báo Tuổi trẻ Thủ đô 
quan tâm, cụ thể: 

a) Sở Tài nguyên và Môi giải trình và chuẩn bị hồ sơ liên quan đến việc 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nội dung số 4. 

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư giải trình và chuẩn bị hồ sơ liên quan đến chủ 
trương đầu tư và chỉ định thầu thực hiện dự án tại nội dung số 1 và số 2. 

c) Cục Thuế tỉnh giải trình và chuẩn bị hồ sơ liên quan đến việc chấp hành 
các thủ tục, nghĩa vụ về thuế của chủ đầu tư tại nội dung số 5. 

d) Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hoàng Dương giải trình và chuẩn bị 
tài liệu liên quan đến tiến độ thực hiện dự án  việc chuyển nhượng lô nhà liên kế 
số 10 – 34 và 10-35 Khu đô thị Phú Lộc I tại nội dung số 3 và số 6. 

2. Các cơ quan liên quan gửi báo cáo giải trình và hồ sơ, tài liệu liên quan 
đến Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất ngày 19/4/2019 để tổng hợp.  

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối tổng hợp nội dung và 
chuẩn bị tài liệu liên quan đến các nội dung trên; chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh chương trình, nội dung làm việc 
với Báo Tuổi trẻ Thủ đô; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 24/4/2019. 

(Sao gửi kèm theo Công văn số 87-CV/TTTĐ trên eOffice). 
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 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường, các 
cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Báo Tuổi trẻ Thủ đô; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng chuyên môn, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (NNT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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