
 

 

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 hoàn thiện hồ sơ đề nghị 

quyết định chủ trương chuyển 

mục đích sử dụng rừng sang mục 

đích khác để thực hiện Dự án 

thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - 

Chi Lăng) thuộc dự án cao tốc 

Bắc Giang - Lạng Sơn  

Lạng Sơn, ngày      tháng 10 năm 2021 

 

 
Kính gửi:  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

Xem xét Báo cáo số 397/BC-SNN ngày 18/10/2021 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định chủ 

trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án 

thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng 

Sơn của Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị, đồng chí 

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

Nội dung thẩm định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo 

cáo trên là phương án quy mô 04 làn xe, bề rộng nền đường Bnền = 17m chưa 

phải là phương án chọn thống nhất kết luận tại Thông báo số 592/TB-UBND 

ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh (đồng ý chọn phương án 2, quy mô 6 làn xe, 

Bnền = 32,25m), do đó chưa đủ cơ sở để UBND tỉnh xem, quyết định. Yêu cầu 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với Nhà đầu tư hoàn thiện lại 

hồ sơ theo phương án chọn, thực hiện việc thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem 

xét theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, GTVT; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng THNC; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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