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Lạng Sơn, ngày  02 tháng 8 năm 2019 

 
                     Kính gửi:   

- UBND huyện Cao Lộc;  
- Công ty cổ phần Vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn. 

 

Xem xét Báo cáo số 33/BC-CTCP ngày 17/7/2019 của Công ty cổ phần 
Vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn về tiến độ triển khai thực hiện Dự án Bến xe phía 
Nam thành phố Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có 
ý kiến như sau: 

UBND huyện Cao Lộc tập trung chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và 
tái định cư phối hợp với Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn và các cơ 
quan liên quan khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc, đẩy nhanh tiến 
độ giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất còn lại để bàn giao cho Chủ đầu tư 
thực hiện Dự án đảm bảo quy mô, tiến độ đã phê duyệt; báo cáo UBND tỉnh kết 
quả, tiến độ thực hiện hàng tháng, đề xuất giải quyết các vấn đề vượt thẩm 
quyền. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để UBND huyện Cao Lộc, các cơ quan, 
đơn vị liên quan thực hiện./.   

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: GTVT, TN&MT, XD; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: TH, KTTH, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT).  
 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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