
UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 
 

Số:           /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2021 
ơ 

V/v kết quả rà soát và triển khai tiếp 

các nội dung liên quan đến dự án 

Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn 

Km3+700 đến Km18) 
 

 

Kính gửi:  

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

  và Môi trường; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

- UBND các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình. 

 

Xem xét Báo cáo số 27/BC-BQLDA ngày 07/01/2021 của Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng tỉnh về kết quả rà soát các nội dung điều chỉnh dự án Cải tạo, 

nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), đồng chí Lương Trọng 

Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý kết quả rà soát các nội dung liên quan đến dự án Cải tạo, nâng 

cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18) tại Báo cáo số 27/BC-BQLDA ngày 

07/01/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương phối hợp với các cơ 

quan liên quan để giải quyết các nội dung vướng mắc, tổ chức triển khai thực 

hiện dự án theo quy định. 

2. Giao Sở Tài Nguyên và Môi trường, trên cơ sở báo cáo của hai huyện 

Cao Lộc, Lộc Bình tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh 

diện tích sử dụng đất của dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 

đến Km18) tại các Nghị quyết có liên quan; chủ động phối hợp tham mưu UBND 

tỉnh các nội dung liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa theo 

đúng quy định pháp luật hiện hành. 

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng tỉnh tham mưu UBND tỉnh tiếp tục báo cáo, đề nghị Thủ tướng 

Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án. 

4. Sở Xây dựng căn cứ vào phạm vi đất thu hồi thực hiện dự án chủ động 

cập nhật bổ sung vào quy hoạch chi tiết dọc hai bên tuyến Quốc lộ 4B, tỷ lệ 1/500 

theo Thông báo số 595/TB-UBND ngày 26/10/2020 của UBND tỉnh. 

5. UBND các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình tiếp tục thực hiện thống kê, kiểm 

đếm đất đai, tài sản gắn liền trên đất theo kế hoạch, cập nhật bổ sung diện tích đất 
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phải thu hồi để thực hiện dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trình cấp có 

thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định. 

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; 

- Sở Tài chính; 

- C, PVP 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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