
     ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số: 1255  /UBND-KTN 

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

 

 

Lạng Sơn, ngày  27 tháng 11 năm 2019 
 

V/v điều chỉnh quy hoạch  
chi tiết phường Chi Lăng,  

thành phố Lạng Sơn 

 
Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn. 

 

Xem xét Báo cáo số 275/BC-SXD ngày 14/11/2019 của Sở Xây dựng về 
việc kết quả xem xét nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Chi 
Lăng, tỷ lệ 1/500 đối với dự án xây dựng mới Chợ Chi Lăng, thành phố Lạng 
Sơn, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết đối với lô đất 
C.C.04 (Chợ Chi Lăng) tại Quy hoạch chi tiết xây dựng phường Chi Lăng, thành 
phố Lạng Sơn với nội dung điều chỉnh tăng chỉ tiêu về mật độ xây dựng từ 40% 
lên 60%. 

2. Công ty Chợ Lạng Sơn có trách nhiệm triển khai tiếp các bước đầu tư 
dự án xây dựng mới Chợ Chi Lăng theo quy định pháp luật hiện hành. 

3. Giao UBND thành phố Lạng Sơn thực hiện rà soát, đánh giá tình hình 
thực hiện quy hoạch tại phường Chi Lăng, cập nhật nội dung điều chỉnh trên vào 
hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng phường Chi Lăng, trình 
thẩm định, phê duyệt theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC, TN&MT, CT; 
- C, PCVP UBND tỉnh; 
  các phòng: KTN, TH; 
- Lưu: VT, KTN (HVTr). 
 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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