
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

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

 
Số: 2993 /VP-KTN 

V/v  xác định giá đất và diện tích 
đất đối trừ cho dự án Trường mầm 

non Hoàng Văn Thụ 

 Lạng Sơn, ngày  01 tháng  8  năm 2018 

                                                      
Kính gửi:  

- Sở Tài chính; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương. 

  

 Xem xét Báo cáo số 191/BC-SXD ngày 23/7/2018 của Sở Xây dựng về 
việc xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương xin 
thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành Dự án Trường mầm non Hoàng Văn 
Thụ, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

 1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi 
trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng xác định giá đất, diện tích quỹ đất 12% 
của dự án (phần Nhà đầu tư trả lại đất cho tỉnh) để đối trừ cho dự án Trường 
Mầm non Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn. 

Công tác thanh toán đối trừ thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh 
tại Công văn số 1850/VP-KTN ngày 19/7/2016 của Văn phòng UBND tỉnh. 

2. Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn tăng cường phối hợp cùng Nhà 
đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị Phú Lộc I+II. 

3. Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương có trách nhiệm:  

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, ưu tiên thực hiện công tác 
bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thành đầu tư xây dựng Trục đường 37 m, 
khu Phú Lộc II, các nút giao thông của dự án trong năm 2018. 

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành chức năng, UBND thành phố Lạng 
Sơn và các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công; giải quyết kịp thời những 
khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án.  

- Hoàn thành thủ tục quyết toán công trình Trường Mầm non Hoàng Văn 
Thụ theo quy định.  

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

Nơi nhận: 
- Như  trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các Sở: XD, TN&MT, KH&ĐT; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng: KTTH, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (NNT). 
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Phùng Quang Hội 
 


		2018-08-01T10:59:57+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




