
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-KT 
V/v yêu cầu bổ sung làm rõ một  số 

nội dung báo cáo vướng mắc tại dự án 

Cải tạo nâng cấp Quốc Lộ 4B đoạn 

Km3+700-Km18  

Lạng Sơn, ngày        tháng 9 năm 2021 

 

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

 

Xem xét Báo cáo số 1188/BC-BQLDA ngày 16/9/2021 của Ban Quản lý 

dự án Đầu tư xây dựng tỉnh về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất địa bàn thành 

phố Lạng Sơn đối với dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn km3+700 – 

Km18), đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như 

sau: 

Nội dung báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh còn sơ sài, 

chưa đánh giá nguyên nhân dẫn đến thiếu diện tích 1,5ha (trong đó có 0,8 ha đất 

trồng lúa) thuộc địa bàn thành phố Lạng Sơn; phạm vi dự án trong quyết định chủ 

trương đầu tư, quyết định phê duyệt dự án; chưa làm rõ sự phù hợp với quy hoạch 

sử dụng đất năm 2021 - 2030 thành phố Lạng Sơn; thiếu đề xuất giải pháp để tháo 

gỡ các vướng mắc… để làm cơ sở bổ sung vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

thành phố Lạng Sơn năm 2022, do đó không đủ thông tin để UBND tỉnh xem xét, 

chỉ đạo giải quyết. 

Yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với 

UBND thành phố Lạng Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên 

quan rà soát, bổ sung làm rõ các nội dung nêu trên. Đồng thời nghiêm túc rút kinh 

nghiệm trong công tác xây dựng báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết khó 

khăn, vướng mắc. Thời hạn hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2021. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TN&MT,GTVT, KH&ĐT;  

- UBND thành phố Lạng Sơn 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng THNC; 

- Lưu: VT, KT(NNT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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