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THÔNG BÁO 

V/v hủy bỏ Thông báo số 170/TB-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2017 của 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thu hồi đất để thực hiện đầu tư xây dựng hạng 

mục công trình Khuôn viên cây xanh thị trấn Đồng Đăng thuộc dự án 
Trung tâm thương mại Đồng Đăng – Lạng Sơn 

 

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 89/TTr-TNMT 
ngày 15 tháng 3 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thông báo như sau: 

1. Hủy bỏ Thông báo số 170/TB-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2017 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thu hồi đất để thực hiện đầu tư xây dựng 
hạng mục công trình Khuôn viên cây xanh thị trấn Đồng Đăng thuộc dự án 
Trung tâm thương mại Đồng Đăng - Lạng Sơn. 

Lý do hủy bỏ: Việc ban hành Thông báo số 170/TB-UBND ngày 08 
tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của 
pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

2. Tổ chức thực hiện: 
a) UBND huyện Cao Lộc có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện niêm 

yết công khai Thông báo này tại trụ sở UBND thị trấn Đồng Đăng, chợ Đồng 
Đăng (cũ); quản lý, duy trì hoạt động bình thường của Chợ Đồng Đăng (cũ); 
đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, 
an ninh trật tự; quản lý đất chợ theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch 
xây dựng đã được phê duyệt. 

b) Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Thông báo này trên Cổng 
thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn./. 

 

Nơi nhận:   
- Thanh tra Chính phủ; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 
-  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
-  Các Sở: TC, XD, CT, TN &MT, Ttra tỉnh; 
- UBND huyện Cao Lộc; 
- Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (NNT) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 
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