
 

 

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 4 năm 2021 
V/v xem xét đề nghị điều chỉnh tên, 

ranh giới thực hiện dự án và tài trợ 

lập quy hoạch xây dựng 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Lạc Hồng Phúc. 

 

Xem xét văn bản số 05/TTr-LHP ngày 06/4/2021 của Công ty cổ phần Đầu 

tư phát triển Lạc Hồng Phúc về việc thay đổi tên và ranh giới thực hiện dự án tại 

xã Bắc La, Bắc Việt, Bắc Hùng, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, đồng chí Hồ 

Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Về việc thay đổi tên dự án: các dự án do Công ty cổ phần Đầu tư phát 

triển Lạc Hồng Phúc đề xuất đang ở bước đề nghị tài trợ lập quy hoạch, chưa 

thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư dự án. Vì vậy, trên cơ 

sở chủ trương chung đã được UBND tỉnh đồng ý tại Thông báo số 159/TB-

UBND ngày 29/3/2021 và kết quả khảo sát thực địa, Công ty chủ động lựa chọn 

tên gọi của các dự án, cũng như đề xuất ranh giới lập quy hoạch bảo đảm phù hợp 

với tình hình thực tế, tính chất, nội dung dự án. Phạm vi ranh giới lập quy hoạch 

chính thức sẽ được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cụ thể tại bước phê 

duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng các dự án. 

2. Về việc tài trợ lập quy hoạch và công tác tổ chức lập quy hoạch: UBND 

tỉnh đã chỉ đạo cụ thể tại mục 2 Thông báo số số 159/TB-UBND ngày 29/3/2021, 

đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Lạc Hồng Phúc, Sở Xây dựng và các 

cơ quan chủ động nghiên cứu, thực hiện các bước lập quy hoạch, tài trợ kinh phí 

thực hiện theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Công ty cổ phần Đầu tư phát triển 

Lạc Hồng Phúc, các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, XD, TNMT, NNPTNT; 

- UBND huyện Văn Lãng; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  Phòng THNC, Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(VQK).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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