
 

 

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 01 năm 2021 

V/v hoàn thiện thủ tục đầu tư xây 

dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện  

dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ 

Shophouse và Biệt thự Lạng Sơn  

tại Khu đô thị phía Đông  

thành phố Lạng Sơn  

 

Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 

- Công ty cổ phần Catalan. 

 

Xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Catalan tại Văn bản số 

031/CATALAN-BQLDA ngày 23/12/2020 về việc xin triển khai song song việc 

điều chỉnh vị trí trạm biến áp, đường điện, đường nước cùng với việc xin thẩm 

định hồ sơ bản vẽ thi công của dự án và Báo cáo số 09/BC-SXD ngày 

11/01/2021 của Sở Xây dựng về xem xét Văn bản 031/CATALAN-BQLDA 

ngày 23/12/2020 của Công ty cổ phần Catalan, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ 

tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Để hỗ trợ doanh nghiệp sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đảm bảo đủ 

điều kiện triển khai thực hiện dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ Shophouse và 

Biệt thự Lạng Sơn theo quy định pháp luật, giao Sở Xây dựng chủ động hướng 

dẫn, thống nhất với Công ty cổ phần Catalan thực hiện trình tự, thủ tục lập hồ sơ 

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

theo chủ trương đã được UBND tỉnh đồng ý tại Công văn số 4904/VP-KT ngày 

31/11/2020 và lập, thẩm định hồ sơ thiết kế dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ 

Shophouse và Biệt thự Lạng Sơn tại Khu đô thị phía Đông thành phố Lạng Sơn 

đảm bảo hợp lý về mặt thời gian, thủ tục, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, phù hợp 

với không gian kiến trúc khu vực xung quanh. 

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: TN&MT, KH&ĐT, TC; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- C, PVP 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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