
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /VP-KT 

V/v đồng ý chủ trương dừng tiếp 

nhận kinh phí tài trợ lập Quy hoạch 

chi tiết Khu dân cư thôn Đồng Gia, 

xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng 

Lạng Sơn, ngày       tháng 02 năm 2023 

 
  

Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 

- UBND huyện Hữu Lũng. 

 

Xét Báo cáo số 32/BC-SXD ngày 30/01/2023 của Sở Xây dựng về kết quả 

xem xét đề nghị của UBND huyện Hữu Lũng tại Báo cáo số 04/BC-UBND ngày 

03/01/2023 về tình hình thực hiện lập Quy hoạch chi tiết Khu dân cư thôn Đồng 

Gia, xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỷ lệ 1/500, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương dừng tiếp nhận kinh phí tài trợ của Công ty cổ phần 

Đầu tư và Phát triển bất động sản Sunny World để lập Quy hoạch chi tiết Khu 

dân cư thôn Đồng Gia, xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỷ lệ 1/500.  

Giao UBND huyện Hữu Lũng tiếp tục nghiên cứu, mời gọi các đơn vị 

khác tài trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết trên địa bàn huyện đảm bảo theo 

đúng quy định pháp luật hiện hành. 

2. Giao Sở Xây dựng ban hành văn bản thông báo đến Công ty cổ phần 

Đầu tư và Phát triển bất động sản Sunny World biết về chủ trương trên của 

UBND tỉnh. 

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: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, 

  Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 
 

 

Vũ Quang Khánh 
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