
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:             /VP-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2021 

V/v xem xét cơ chế hỗ trợ đối với 02 

hộ gia đình bị ảnh hưởng tại Dự án 

đường đến trung tâm các xã Xuân 

Dương - Ái Quốc, huyện Lộc Bình 

và xã Thái Bình, huyện Đình Lập 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND huyện Lộc Bình; 

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

 

Xem xét Báo cáo số 378/BC-UBND ngày 11/6/2021 của UBND huyện 

Lộc Bình về tiến độ thực hiện di dời nhà ở của 02 hộ gia đình là ông Triệu Tiến 

Học và ông Triệu Tiến Vượng trú tại thôn Khuổi Thướn, xã Ái Quốc, đồng chí 

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

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét đề nghị của UBND huyện 

Lộc Bình về cơ chế hỗ trợ khác đối với 02 hộ gia đình ông Triệu Tiến Học và 

ông Triệu Tiến Vượng bị ảnh hưởng tại Dự án đường đến trung tâm các xã Xuân 

Dương - Ái Quốc, huyện Lộc Bình và xã Thái Bình, huyện Đình Lập; báo cáo, 

đề xuất UBND tỉnh trong tháng 6/2021. 

2. UBND huyện Lộc Bình tiếp tục chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng tỉnh và cơ quan liên quan xem xét, làm rõ về nguồn kinh phí 

thực hiện hỗ trợ di dời các hộ dân theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 

1060/VP-KT ngày 26/3/2021, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh theo quy định. 

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao 

thông vận tải nghiên cữu kỹ nguyên nhân để có phương án xử lý kỹ thuật đối với 

vị trí sạt lở ta luy đảm bảo an toàn sau khi đã di dời nhà ở của 02 hộ gia đình nêu 

trên. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường,  

UBND huyện Lộc Bình và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện./. 
                                            

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: XD, NNPTNT, GTVT; 

- C, PVP UBND tỉnh,  phòng THNC; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

Dương Văn Chiều 
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