
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
 

Số:         /VP-KTN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 3 năm 2020 

V/v đồng ý khoan kiểm tra địa 

chất tại khu vực dự án để xem xét 

nội dung điều chỉnh cục bộ quy 

hoạch chi tiết phường Đông Kinh, 

thành phố Lạng Sơn 

 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng 

 

Xem xét Báo cáo số 49/BC-SXD ngày 28/02/2020 của Sở Xây dựng về 

việc xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á -Thái Bình Dương đề 

nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Đông Kinh, thành phố Lạng 

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

Đồng ý cho Sở Xây dựng tổ chức thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực thực 

hiện khoan khảo sát địa chất tại vị trí mũi số 3 khu vực dự án để đảm bảo có đủ 

căn cứ xem xét nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Đông 

Kinh, thành phố Lạng Sơn, nguồn kinh phí khoan khảo sát điạ chất do Công ty 

cổ phần đầu tư Châu Á  Thái Bình Dương chi trả như đề nghị của Sở Xây dựng 

tại Báo cáo trên. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Xây dựng và các cơ quan liên 

quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, TN&MT, GTVT; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Công ty APEC; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

  các phòng: TH, KTN, KTTH; 

- Lưu: VT, KTN (HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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