
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

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

 

Số: 2247 /VP-KTN 
 

V/v chủ trương thu hồi một phần diện 
tích đất khu tập thể Công an tỉnh để 
cải tạo, mở rộng Nhà Văn hóa khối 
11, phường Tam Thanh, thành phố 

Lạng Sơn 

 Lạng Sơn, ngày 07  tháng 6  năm 2019 

                                                      
                              Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường. 
- Công an tỉnh. 
- UBND thành phố Lạng Sơn. 

 
Xem xét Báo cáo số 260/BC-STNMT ngày 31/5/2019 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về xem xét đề nghị của UBND thành phố Lạng Sơn xin chủ 
trương thu hồi một phần diện tích đất khu tập thể Công an tỉnh để cải tạo, mở 
rộng Nhà văn hóa khối 11, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, đồng chí 
Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý về chủ trương thu hồi 88,4 m2 đất thuộc một phần diện tích đất 
do Công an tỉnh quản lý (được UBND tỉnh giao quyền và cấp Giấy Chứng nhận 
quyền sử dụng đất tại Quyết định số 998/QĐ-UB ngày 01/6/2000 để sử dụng 
làm nhà tập thể cho cán bộ ngành Công an) để giao cho UBND thành phố Lạng 
Sơn thực hiện cải tạo, mở rộng Nhà văn hóa khối 11, phường Tam Thanh, thành 
phố Lạng Sơn. 

 2. UBND thành phố Lạng Sơn có trách nhiệm lập điều chỉnh cục bộ quy 
hoạch chi tiết phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn trình thẩm định, phê 
duyệt theo quy định; xem xét, lập phương án hỗ trợ về chỗ ở và chi phí tự cải 
tạo, sửa chữa nhà ở tại khu nhà tập thể Công an tỉnh cho 02 hộ gia đình nguyên 
là cán bộ Công an tỉnh để sớm ổn định cuộc sống. 

3. Công an tỉnh có trách nhiệm thực hiện các thủ tục xử lý tài sản theo quy 
định. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn UBND thành 
phố Lạng Sơn thực hiện các thủ tục thu hồi, giao đất theo quy định của pháp 
luật. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các Sở: XD, TC; 
- C, PVP 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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