
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-KT 

V/v đồng ý chủ trương điều chỉnh 

thời gian thực hiện dự án đầu tư 

xây dựng Cải tạo, nâng cấp nghĩa 

trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn - 

Giai đoạn 2 

Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- UBND thành phố Lạng Sơn. 

 

Xem xét Báo cáo số 21/BC-SXD ngày 17/01/2023 của Sở Xây dựng về việc 

điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang 

liệt sĩ thành phố Lạng Sơn - Giai đoạn 2, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Cải tạo, nâng 

cấp nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn - giai đoạn 2 thành: năm 2020 - 2023 

theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo trên để phù hợp với tình hình triển khai 

thực hiện dự án. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có tránh nhiệm thực hiện các thủ 

tục điều chỉnh dự án (điều chỉnh thời gian) theo quy định, phối hợp chặt chẽ với 

UBND thành phố Lạng Sơn quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự 

án, đồng thời chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương triển khai thi công ngay đối với 

các vị trí đã có mặt bằng, đảm bảo hoàn thành dự án trong năm 2023. 

2. Yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND thành phố Lạng 

Sơn và các cơ quan có liên quan khẩn trương, nghiêm túc tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ được Lãnh đạo UBND tỉnh giao tại Thông báo số 604/TB-UBND 

ngày 01/11/2022, trong đó: chủ đầu tư dự án thực hiện công tác khảo sát, đo vẽ 

trích đo thửa đất làm căn cứ để UBND thành phố Lạng Sơn thực hiện công tác 

giải phóng mặt bằng ngoài thực địa, cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất và quy hoạch xây dựng để có cơ sở thực hiện tiếp các bước theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, TNMT; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, 

  Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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