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Lạng Sơn, ngày 25  tháng 7 năm 2019 

V/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch 
chi tiết phường Đông Kinh, thành 

phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 

 

 
                          Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 
- Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư NNP 
  và Công ty Cổ phần CDC Hà Nội. 

 
Xem xét Báo cáo số 168/BC-SXD ngày 12/7/2019 của Sở Xây dựng về 

kết quả xem xét về việc đề nghị chấp thuận tổng mặt bằng điều chỉnh phương án 
thiết kế sơ bộ và đấu nối hạ tầng kỹ thuật của dự án Nhà ở xã hội số 2 - thành 
phố Lạng Sơn của Công ty cổ phần CDC Hà Nội (Liên danh NNP-CDC), đồng 
chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết đối với lô đất 
Ở.T.Đ.C.13 để thực hiện dự án Nhà ở Xã hội số 2- thành phố Lạng Sơn tại Khu 
đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn theo đề xuất của Sở 
Xây dựng tại Báo cáo trên. 

2. Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư NNP và Công ty Cổ phần CDC Hà 
Nội có trách nhiệm lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch trên, trình thẩm định, 
phê duyệt theo quy định. 

3. Giao Sở Xây dựng làm cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn 
đốc, giám sát Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư NNP và Công ty Cổ phần 
CDC Hà Nội trong việc thực hiện dự án Nhà ở Xã hội số 2- thành phố Lạng Sơn 
theo Hợp đồng đã ký kết; chủ trì, phối hợp các sở ngành liên quan, UBND thành 
phố Lạng Sơn chủ động hỗ trợ, hướng dẫn Liên danh nhà đầu tư thực hiện các 
thủ tục về đất đai, đầu tư xây dựng, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, báo 
cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền. 

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, TC; 
- 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 
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