
 

 

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 02 năm 2021 
ơ 

V/v đồng ý gia hạn thời gian hoàn 

thành một số nội dung liên quan 

đến dự án Trạm dừng nghỉ  

Hữu Lũng 
 

 

Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND huyện Hữu Lũng. 

 

Xét đề nghị của UBND huyện Hữu Lũng tại Công văn số 109/UBND-

KT&HT ngày 27/01/2021 về việc xin gia hạn thời gian lập điều chỉnh Đồ án quy 

hoạch chi tiết xây dựng Trạm dừng nghỉ Hữu Lũng; Báo cáo số 46/BC-STNMT 

ngày 29/01/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tiến độ thực hiện xác định 

giá trị dự kiến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất làm cơ sở đưa vào hồ sơ mời thầu 

lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Trạm dừng nghỉ Hữu Lũng, đồng chí Lương 

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

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục điều chỉnh Đồ án quy hoạch 

chi tiết xây dựng Trạm dừng nghỉ Hữu Lũng trong tháng 02/2021 theo đề xuất 

của UBND huyện Hữu Lũng tại Công văn số 109/UBND-KT&HT ngày 

27/01/2021. 

2. Trên cơ sở hồ sơ điều chỉnh đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Trạm 

dừng nghỉ Hữu Lũng được phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách 

nhiệm hoàn chỉnh phương án xác định giá trị dự kiến tiền sử dụng đất, tiền thuê 

đất làm cơ sở đưa vào hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nêu 

trên, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/3/2021. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để UBND huyện Hữu Lũng, Sở Tài 

nguyên và Môi trường thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- 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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