
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /VP-KT Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2020 
V/v đồng ý chủ trương bổ sung quy 

hoạch tuyến đường kết nối Khu Tái 

định cư số 2, Bệnh viện đa khoa tỉnh 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Xây dựng, Y tế; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 
 

Xem xét Báo cáo số 204/BC-SXD ngày 06/8/2020 của Sở Xây dựng về kết 

quả rà soát tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Lạng Sơn và đề xuất phương án tuyến giao thông đấu nối với Khu Tái định cư số 

2 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND 

tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Để bảo đảm tính liên tục, thông suốt, kết nối các khu vực theo quy hoạch 

được duyệt, đồng ý chủ trương bổ sung quy hoạch tuyến đường có điểm đầu từ 

cổng sau hiện trạng của Bệnh viện đa khoa tỉnh (cuối tuyến đường Khu Tái định 

cư số 2) đi theo chân đồi sát tường rào Bệnh viện, điểm cuối tuyến đấu nối với 

đường giao thông của dự án Khu dân cư tại xã Hoàng Đồng và xã Hợp Thành 

(phương án 2) theo đề xuất của Sở Xây dựng tại Báo cáo trên. 

2. Sở Y tế có trách nhiệm lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết dự 

án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn bảo đảm theo đúng hiện trạng quản lý, sử 

dụng công trình, trong đó có cập nhật bổ sung nội dung tại mục 1 Công văn này, 

hoàn thành trước 30/9/2020; chi phí thực hiện tính trong Dự án trên. 

Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc Sở Y tế lập hồ sơ điều 

chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng chi tiết Dự án theo quy định. 

3. Trước mắt, UBND thành phố Lạng Sơn tiếp tục quan tâm đầu tư cải tạo 

tuyến đường vào thôn Phai Trần để phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân theo ý 

kiến chỉ đạo tại Công văn số 2400/VP-KT ngày 17/6/2020 của Văn phòng UBND 

tỉnh. Đồng thời chủ động thực hiện các thủ tục về đất đai; chuẩn bị phương án, lộ 

trình đầu tư xây dựng tuyến đường mới quy hoạch bổ sung phù hợp với thực tế 

tiến độ đầu tư xây dựng nhà ở, cũng như nhu cầu sử dụng tuyến đường trên của 

các hộ trong khu tái định cư để nâng cao hiệu quả đầu tư; báo cáo, đề xuất UBND 

tỉnh trong trường hợp cần thiết. 

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: TNMT, GTVT, KHĐT, CT; 

- UBND huyện Cao Lộc; 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 

Dương Văn Chiều 
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