
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

Số: 2524/VP-KTN 

V/v xem xét đề nghị của 
Công ty cổ phần Xây dựng Lạng Sơn 

và Công ty cổ phần Bảo Lộc  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày  05 tháng 7  năm 2018 

                 Kính gửi:  
                                - Sở Xây dựng; 

                     - Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng Lạng Sơn. 

Xem xét Báo cáo số 139/BC-SXD ngày 19/6/2018 của Sở Xây dựng về 
việc kiểm tra, xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Xây dựng Lạng Sơn và 
Công ty cổ phần Bảo Lộc tại cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, đồng chí 
Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến: 

1. Đồng ý với đề nghị của Sở Xây dựng về việc không điều chỉnh đồ án 
Quy hoạch phân khu Trục trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng 
Sơn, tỷ lệ 1/2000 đã phê duyệt tại Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 
01/9/2015. 

2. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn chủ trì, 
phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Văn Lãng và các cơ quan 
có liên quan khảo sát hiện trường, xác định chính xác diện tích và ranh giới trên 
thực địa đối với khu đất xây dựng phương án đấu giá quyền thuê đất (tuyến 
đường ngang số 2, nhánh Bắc-Nam cũ), đề xuất biện pháp xử lý theo quy định 
đối với phần diện tích xây dựng trái phép của Công ty cổ phần Bảo Lộc; xem xét 
kiến nghị của Công ty cổ phần Xây dựng Lạng Sơn và Công ty cổ phần Bảo Lộc 
về việc hỗ trợ chi phí cải tạo, bố trí lại tổng mặt bằng đối với các hạng mục xây 
dựng đúng giấy phép xây dựng; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 16/7/2018. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để các cơ quan có liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;                 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TN&MT, KH&ĐT, TC;  
- UBND huyện Văn Lãng; 
- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; 
- Cty CP XD LS, Cty Bảo Lộc;  
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: TH, KTN, KTTH, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (TQV). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 
Dương Văn Chiều     
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