
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

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

 

Số:  4862  /VP-KTN 
 

V/v điều chỉnh vị trí, mặt bằng thiết  
kế một số hạng mục công trình Trạm 
quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi 

trường tỉnh  

 Lạng Sơn, ngày 25 tháng 11  năm 2019 

                                                   

                                  Kính gửi:  
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- UBND thành phố Lạng Sơn. 

 

Xem xét Báo cáo số 846/BC-UBND ngày 11/11/2019 của UBND thành 
phố Lạng Sơn về việc điều chỉnh vị trí, mặt bằng thiết kế hạng mục nhà bảo vệ, 
tường rào, sân bê tông công trình Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường 
tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như 
sau: 

1. Đồng ý với đề xuất UBND thành phố Lạng Sơn về điều chỉnh vị trí, mặt 
bằng thiết kế hạng mục Nhà bảo vệ, tường rào, sân bê tông công trình Trạm quan 
trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường tỉnh Lạng Sơn lùi vào phía trong 2m để bảo 
đảm phù hợp với chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch. 

UBND thành phố Lạng Sơn có trách nhiệm thực hiện các thủ tục điều chỉnh 
thiết kế, dự toán công trình theo quy định. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
tham mưu điều chỉnh ranh giới thu hồi đất, giao đất của dự án để bảo đảm phù hợp 
với chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch. 

(Gửi kèm theo Báo cáo số 846/BC-UBND của UBND thành phố Lạng Sơn 
trên eOffice). 

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, KH&ĐT, TC, KH&CN; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
các phòng chuyên môn, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (NNT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 

Dương Văn Chiều 
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