
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Số:          /VP-KT 
V/v bàn giao tài liệu kiểm tra mốc 

giới, ranh giới thu hồi đất dự án 

Tiểu khu tái định cư Khối 2 

phường Vĩnh Trại, thành phố 

Lạng Sơn 

 Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2021 

                                                      
 

     Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Thanh tra tỉnh; 

- UBND thành phố Lạng Sơn. 
 

Xem xét Báo cáo số 686/BC-STNMT ngày 31/12/2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc tiếp nhận sản phẩm kết quả kiểm tra laị mốc giới, 

ranh giới của môṭ số hô ̣ dân có đất bi ̣ thu hồi theo Quyết điṇh số 1808/QĐ-

UBND ngày 14/9/2005 của UBND tỉnh Laṇg Sơn tại Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như 

sau: 

1. Đồng ý để Sở Tài nguyên và Môi trường lưu 01 bộ hồ sơ, đồng thời 

bàn giao cho các cơ quan liên quan tài liệu kiểm tra lại mốc giới, ranh giới thu 

hồi đất dự án Tiểu khu tái định cư Khối 2 phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng 

Sơn để làm cơ sở nghiên cứu, tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại tại dự 

án, cụ thể: 

- Thanh tra tỉnh: 01 bộ; 

- UBND thành phố Lạng Sơn: 03 bộ. 

2. Yêu cầu UBND thành phố Lạng Sơn khẩn trương thanh toán chi phí đo 

đạc cho Công ty TNHH một thành viên Tài nguyên và Môi trường Việt Nam 

theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo 114/BC-BTNMT 

ngày 27/10/2020. 

 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;  

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng THNC; 

- Lưu: VT, KT(NNT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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