
 

 

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 dự thảo văn bản xin ý kiến tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc về giao đất tại 

dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn 

Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng 

Lạng Sơn, ngày      tháng 02 năm 2023 

 

 

                                 Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND huyện Chi Lăng. 
 

Xem xét Báo cáo số 33/BC-STNMT ngày 17/01/2023 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về kết quả thực hiện dự án và khó khăn vướng mắc về đề nghị 

giao đất tại dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, đồng 

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

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan dự thảo văn bản của UBND tỉnh xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về thời điểm giao đất, tính tiền sử dụng đất tại dự án, hoàn thành, báo cáo 

UBND tỉnh trước ngày 15/02/2023. 

2. Giao UBND huyện Chi Lăng phối hợp với Công ty cổ phần May – Diêm  

Sài Gòn rà soát diện tích đã hoàn thành xong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư của dự án để xác định cụ thể vị trí, diện tích khu vực đảm bảo liền 

khoảnh, đủ điều kiện thi công xây dựng, trong đó ưu tiên các khu vực đầu tư hạ 

tầng để bố trí tái định cư để làm cơ sở lập hồ sơ xin giao đất. 

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: XD, TC, KHĐT, TP; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Công ty cổ phần May – Diêm  Sài Gòn; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH,  

  Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, KT (NNT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Quang Khánh 
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