
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-KTN Lạng Sơn, ngày     tháng 12 năm 2019 

 V/v đẩy nhanh tiến độ giải phóng 

mặt bằng, thực hiện xây dựng 

Khu tái định cư thuộc dự án Bến 

xe phía Nam thành phố Lạng Sơn 

 

 

 

 

  Kính gửi:   

- Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND huyện Cao Lộc; 

- Công ty cổ phần Vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn. 

        

Xem xét Báo cáo số 331/BC-SXD ngày 18/12/2019 của Sở Xây dựng về Kết 

quả xem xét nội dung điều chỉnh vị trí Khu tái định cư thuộc 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:  

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Xây dựng về việc không thực hiện việc điều 

chỉnh vị trí Khu tái định cư sang phía Đông thuộc dự án Bến xe phía Nam thành 

phố Laṇg Sơn.  

2. UBND huyện Cao Lộc tiếp tục phối hợp với Công ty cổ phần Vận tải ô tô 

số 2 Lạng Sơn  (Chủ đầu tư) đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng để 

thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng Khu tái định cư đồng bộ, đủ điều kiện giao đất 

tái định cư theo qui định, đảm bảo ổn định đời sống của các hộ gia đình, cá nhân bị 

ảnh hưởng bởi dự án. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để UBND huyện Cao Lộc và các cơ quan, 

đơn vị liên quan thưc̣ hiêṇ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, GTVT, TC; 

- CPVP UBND tỉnh, 

 các Phòng: TH, KTTH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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