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V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện 
công tác GPMB dự án Khu Trung

chuyển hàng hóa  

 

  
 

Kính gửi: UBND huyện Cao Lộc 
  

Để tổ chức thực hiện nghiêm túc kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại 
Thông báo số 378/TB-UBND ngày 20/8/2018 về xem xét tình hình thực hiện dự 
án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng 
Sơn, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND 
huyện Cao Lộc như sau: 

1- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án 
Khu trung chuyển hàng hóa, trong đó tập trung tiến hành thống kê, kiểm đếm 
phạm vi giai đoạn 1, tổ chức lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư theo quy định, tổ chức chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng; bàn giao 
mặt bằng cho Nhà đầu tư để triển khai thực hiện dự án. 

2- Định kỳ báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25 hàng tháng về kết quả tiến 
độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án; kiến nghị, đề xuất giải quyết 
những nội dung vượt thẩm quyền. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh để UBND huyện Cao Lộc triển khai thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- BQL Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn 
- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD, TN&MT; 
- BCH BĐBP, Cục Hải quan; Công an tỉnh; 
- Cty TNHH Tập đoàn Thắng Lợi; 
- Cty CP Tập đoàn Đầu tư - XD HJC; 
- Công ty Cổ phần Khu trung chuyển; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: KTN, TT THCB; 
- Lưu: VT, KTTH (LKT). 
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