
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 
Số: 2472 /VP-KTN 

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

 

 
Lạng Sơn, ngày 20 tháng 6 năm 2019 

V/v điều chỉnh cục bộ Quy hoạch 
chi tiết Dự án điều chỉnh, mở rộng 

Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, 
thành phố Lạng Sơn 

 

 
                          Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 
- Công ty cổ phần SX&TM Lạng Sơn. 

 

Xem xét Báo cáo số 125/BC-SXD ngày 07/6/2019 của Sở Xây dựng về 
kết quả xem xét một số nội dung đề nghị điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết, 
tỷ lệ 1/500 dự án Điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, 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 điều chỉnh hạ tầng kỹ thuật tại Quy hoạch chi tiết 
Dự án điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn, 
cụ thể như sau: 

- Điều chỉnh kết cấu áo đường một số tuyến giao thông nội bộ từ bê tông 
nhựa sang bê tông xi măng; 

- Điều chỉnh hệ thống cấp điện từ đi ngầm sang đi nổi trong ranh giới quy 
hoạch. 

2. Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn có trách nhiệm lập 
hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch trên, trình thẩm định, phê duyệt theo quy 
định. 

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: TN&MT, KH&ĐT; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- C, PCVP UBND tỉnh; 
  các Phòng: KTN, TH; 
- Lưu: VT, KTN(HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 

 


		2019-06-20T09:36:14+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân


		2019-06-20T09:36:41+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




