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Lạng Sơn, ngày 27 tháng 9 năm 2018 
ơ 

V/v triển khai công tác giải phóng 
mặt bằng Dự án quần thể khu du lịch 

sinh thái cáp treo Mẫu Sơn 
 

                                                 Kính gửi:  
                          - Công ty TNHH Mặt Trời Mẫu Sơn; 

                                                 - UBND huyện Lộc Bình. 
 

Sau khi xem xét Công văn số 12/2018/CV/MTMS ngày 20/9/2018 của 
Công ty TNHH Mặt Trời Mẫu Sơn về  công tác GPMB Dự án quần thể khu du 
lịch sinh thái cáp treo Mẫu Sơn, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh có ý kiến như sau: 

Việc ký kết hợp đồng để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án quần 
thể khu du lịch sinh thái cáp treo Mẫu Sơn do Công ty TNHH Mặt Trời Mẫu Sơn 
và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình chủ động tổ chức thực hiện. Số 
tiền Công ty ứng trước để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án sẽ được 
khấu trừ vào tiền thuê đất, đồng thời được hoãn thực hiện nghĩa vụ ký quỹ tương 
ứng với số tiền giải phóng mặt bằng, tái định cư đã tạm ứng theo quy định pháp 
luật hiện hành. 

UBND huyện Lộc Bình có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ 
đất huyện, UBND các xã trong vùng dự án phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH 
Mặt Trời Mẫu Sơn để tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo quy 
định; kịp thời báo cáo UBND tỉnh và các Sở, ngành chức năng những vấn đề phát 
sinh vượt quá thẩm quyền giải quyết. 

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: TN&MT, TC, KH&ĐT; 
- Trung tâm PTQĐ huyện Lộc Bình; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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