
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /VP-KT Lạng Sơn, ngày        tháng 4  năm 2021 

V/v thu hồi ngôi nhà tại ngõ 

26, phố Xứ Nhu, phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng Sơn 

 

   
Kính gửi:  

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Công ty Cổ phần TVXD giao thông Lạng Sơn. 

 

Xem xét Báo cáo số 249/BC-UBND ngày 02/4/2021 của UBND thành 

phố Lạng Sơn về đề xuất phương án thu hồi tài sản công do Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng giao thông Lạng Sơn trả lại cho Nhà nước quản lý, đồng chí 

Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tic̣h UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn tiếp tục 

phối hợp với chính quyền địa phương tích cực vận động, thuyết phục gia đình 

ông Hải di chuyển ra khỏi ngôi nhà 02 tầng tại ngõ 26, phố Xứ Nhu, phường 

Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, trả lại tài sản cho Nhà nước trước ngày 

30/6/2021. 

2. Trường hợp hết thời hạn trên, gia đình ông Hải vẫn không chấp hành 

việc di chuyển ra khỏi ngôi nhà, UBND thành phố Lạng Sơn chủ trì, phối hợp 

với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Thanh tra tỉnh rà 

soát, căn cứ các quy định pháp luật hiện hành tiến hành các biện pháp giải 

phóng mặt bằng, thu hồi nhà theo quy định; báo cáo UBND tỉnh kết quả trong 

tháng 7/2021. 

3. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Lạng Sơn 

căn cứ đối tượng, điều kiện được thuê nhà ở xã hội, xem xét, tạo điều kiện cho 

gia đình ông Hải được thuê 01 căn hộ nhà ở xã hội tại Khu đô thị phía, Đông 

phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn đến khi gia đình tìm được nơi ở mới. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị thưc̣ hiêṇ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TNMT, XD, TC, TP, GTVT; 

- Thanh tra tỉnh; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH-NC, 

  Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(NTA). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

Dương Văn Chiều 
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