
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /VP-KT Lạng Sơn, ngày      tháng 9 năm 2020 

V/v quản lý đầu tư xây dựng dự án 

có bố trí căn hộ lưu trú, văn phòng 

kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ 

dưỡng, nhà ở thương mại liên kế 

                 

                  Kính gửi:   

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

  Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 4308/BXD-HĐXD ngày 03/9/2020 của Bộ Xây 

dựng về việc quản lý đầu tư xây dựng dự án có bố trí căn hộ lưu trú, văn phòng 

kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà ở thương mại liên kế, đồng chí Hồ Tiến 

Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, 

UBND các huyện, thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, chủ động 

thực hiện các yêu cầu, lưu ý của Bộ Xây dựng tại Công văn trên trong quá trình 

giải quyết các công việc theo thẩm quyền cũng như trong công tác tham mưu; 

báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

(Công văn số 4308/BXD-HĐXD được gửi kèm theo trên VNPT-iOffice). 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, VH, TT&DL; 

- Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh; 

- BQL Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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