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V/v  Kết quả rà soát quỹ đất khu vực 
dự án Hồ chứa nước Bản Lải 

 Lạng Sơn, ngày  17  tháng  7  năm 2018 

                                                      
Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- UBND các huyện, thành phố. 

  

 Xem xét Báo cáo số 247/BC-STNMT ngày 28/6/2018 của Sở Tài nguyên 
và Môi trường về việc khảo sát các khu đất dọc tuyến dự án Hồ chứa nước Bản 
Lải để quy hoạch quỹ đất cho phát triển kinh tế, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý nội dung báo cáo kết quả khảo sát quỹ đất dọc tuyến dự án Hồ 
chứa nước Bản Lải của Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở chủ động phối hợp với 
các huyện, thành phố và cơ quan có liên quan xây dựng Đề án quy hoạch các địa 
điểm để thực hiện các dự án đầu tư phát triển, phục vụ cho mục đích phát triển 
kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng.  

2. UBND huyện các huyện, thành phố chủ động rà soát, đề xuất các khu 
đất trên địa bàn quản lý có vị trí địa điểm, điều kiện thuận lợi để thực hiện các 
dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 
trường đưa vào nội dung Đề án để tổ chức thực hiện. 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như  trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- C, PVP UBND tỉnh,  
Các hòng: KTTH, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (NNT). 
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PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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