
 

 

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 đồng ý điều chỉnh vị trí khai 

thác đất đắp thuộc dự án Cải tạo, 

nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn 

Km3+700 - Km18) 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

 

Xem xét Công văn số 317/CV-BQLDA ngày 26/3/2021 của Ban Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc đề xuất điều chỉnh vị trí mỏ đất đắp dự án 

Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý về chủ trương loại bỏ vị trí mỏ đất đắp tại Km4+380 – 

Km4+745,67 do trùng lấn với dự án Xưởng sản xuất bình xịt côn trùng và nạp 

chiết khí dầu hóa lỏng của Công ty cổ phần Sản xuất thương mại Trường An 

Lạng Sơn đã được UBND chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 

882/QĐ-UBND ngày 14/5/2018. Để bảo đảm tiến độ thi công, việc khai thác đất 

đắp cho dự án trước mắt lấy tại vị trí mỏ đất Km6+800 - Km7+250 đã có trong 

hồ sơ được phê duyệt. 

2. Trường hợp Công ty TNHH MTV Nhung Ngọc Linh hoàn thiện các thủ 

tục pháp lý, nghĩa vụ tài chính liên quan đảm bảo cho việc khai thác đất đắp tại 

khu đất thuộc dự án của Công ty như cam kết, đồng thời đáp ứng được yêu cầu 

về sử dụng đất đắp của dự án đầu tư công, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

tỉnh tiếp tục chủ trì xem xét, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện để 

giảm chi phí đầu tư cho Nhà nước, đồng thời hạn chế việc đổ thải của các dự án 

khác góp phần bảo vệ đất đai, cảnh quan, môi trường. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

tỉnh, các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, TNMT, GTVT; 

- UBND huyện Cao Lộc; 

- 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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