
 

 

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 11 năm 2021 
V/v đồng ý địa điểm bố trí giao đất 

cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu 

hồi đất, phải di chuyển chỗ ở tại dự 

án Đường liên xã Hồng Phong - 

Quang Trung (Nà Nát - Pắc Giắm), 

huyện Bình Gia 

 

 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND huyện Bình Gia.  

 

Xem xét Báo cáo số 514/BC-STNMT ngày 30/10/2021 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về kết quả kiểm tra, xem xét nội dung đề xuất xin chủ trương về địa 

điểm bố trí giao đất cho các hộ bị thu hồi đất, phải di chuyển chỗ ở thuộc dự án 

Đường liên xã Hồng Phong - Quang Trung (Nà Nát - Pắc Giắm), huyện Bình Gia, 

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

1. Đồng ý chủ trương về sử dụng địa điểm khu đất thuộc mỏ đất sau khi đào 

đất đắp nền đường dự án Đường liên xã Hồng Phong - Quang Trung (Nà Nát - Pắc 

Giắm) để bố trí giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án theo 

quy định như kết quả kiểm tra, đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo 

cáo trên. 

2. Giao UBND huyện Bình Gia căn cứ nhu cầu thực tế, thực hiện trình tự thủ 

tục các bước tiếp theo đúng quy định của pháp luật để giao cho các hộ gia đình, cá 

nhân bị thu hồi đất, phải di chuyển chỗ ở để thực hiện dự án Đường liên xã Hồng 

Phong - Quang Trung (Nà Nát - Pắc Giắm). 

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: GTVT, KHĐT, XD; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  Phòng THNC, Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(VAT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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