
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:         /VP-KTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày    tháng 3  năm 2020 
V/v không điều chỉnh cục bộ Quy 

hoạch chung xây dựng thành phố Lạng 

Sơn đến năm 2025 

 

 

          

   Kính gửi: 

- Sở Xây dựng; 

- UBND thành phố Lạng Sơn. 

Xem xét Công văn số 237/SXD-QHKT&PTĐT ngày 03/3/2020 của Sở 

Xây dựng về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng 

Sơn đến năm 2025, tỷ lệ 1/10.000, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

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

chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2025 đối 

với phần diện tích đất tại thửa số 899, tờ bản đồ địa chính số 46 xã Mai Pha do 

diện tích khu đất nhỏ (147,9m
2
) khi cập nhật vào bản đồ tỷ lệ 1/10.000 sẽ không 

thể hiện được. 

2. Giao UBND thành phố Lạng Sơn cập nhật hiện trạng tuyến đường Bà 

Triệu kéo dài, thửa đất số 899, tờ bản đồ địa chính số 46 xã Mai Pha và các khu 

đất tiếp giáp liền kề liên quan vào nội dung điều chỉnh tổng thể đồ án Quy hoạch 

chung thành phố Lạng Sơn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 theo quy 

định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

 Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, KH&ĐT; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

  các phòng: KTN, KTTH, TH; 

- Lưu: VT, KTN (HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

  

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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