
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /VP-KTN Lạng Sơn, ngày     tháng 02 năm 2020 

V/v thực hiện kiến nghị của Kiểm 

toán Nhà nước về dự án Xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân 

cư nông thôn xã Hữu Khánh 

 

 
 

Kính gửi:  

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; 

- UBND huyện Lộc Bình. 
 
 

Xem xét Công văn số 155/SKHĐT-KTN ngày 12/02/2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc “điều chỉnh Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 

30/9/2019 theo ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về dự án sử dụng đất”, đồng chí 

Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

UBND huyện Lộc Bình (đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền) khẩn 

trương nghiên cứu ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn trên, chỉ đạo 

Nhà đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư nông thôn 

xã Hữu Khánh thực hiện chỉnh sửa Sơ đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất 

trong hồ sơ thiết kế cơ sở điều chỉnh kèm theo Quyết định số 1370/QĐ-UBND 

ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh bảo đảm phù hợp với quy hoạch chi tiết dự án 

được duyệt. Sơ đồ quy hoạch tổng mặt bằng chỉnh sửa gửi Sở Xây dựng, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư rà soát, cho ý kiến, sau đó UBND huyện chủ động thực hiện việc 

cập nhật tài liệu vào các bộ hồ sơ thiết kế cơ sở điều chỉnh đã phát hành để bảo 

đảm thống nhất tổ chức thực hiện. Yêu cầu hoàn thành nội dung trên trước ngày 

05/3/2020. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để UBND huyện Lộc Bình và cơ quan 

liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Sơn; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TH-CB;  

- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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