
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:           /VP-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2020 

V/v xem xét Báo cáo số 427/BC-

STNMT của Sở Tài nguyên và 

Môi trường  

 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 

Xem xét Báo cáo số 427/BC-STNMT ngày 31/8/2020 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về đề nghị điều chỉnh quỹ đất tái định cư của Công ty cổ phần 

Đầu tư xây dựng Hoàng Dương tại Khu đô thị Phú Lộc I+II, phường Hoàng Văn 

Thụ, thành phố Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý 

kiến như sau: 

Nội dung Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường chưa xác định được 

các khoản chi phí đầu tư hạ tầng liên quan đến việc thay đổi quy hoạch và thực 

hiện các nghĩa vụ của nhà đầu tư đối với Nhà nước do thay đổi quy hoạch dự án 

Khu đô thị Phú Lộc I+II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn theo chỉ 

đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 392/TB-UBND ngày 27/7/2020, do đó 

chưa đủ cơ sở để UBND tỉnh xem xét chủ trương điều chỉnh quỹ đất tái định cư 

dự án. 

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chủ trì, phối hợp với các 

Sở: Xây dựng, Tài chính, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương và 

các cơ quan liên quan để xem xét, làm rõ và đánh giá đầy đủ các nội dung trên 

theo đúng yêu cầu. Trường hợp qua rà soát lại mà vẫn không bảo đảm đầy đủ căn 

cứ để xác định thì chưa xem xét chủ trương điều chỉnh quỹ đất tái định cư dự án. 

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện, báo cáo UBND tỉnh trong 

tháng 9/2020 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường, các 

cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD, TP; 

- Thanh tra tỉnh; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Cty CP ĐTXD Hoàng Dương; 

- CPVP UBND tỉnh,  

 Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu VT, KT(HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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