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Số: 4066  /VP-KTN 
V/v rà soát lại diện tích đất đã thu 
hồi để thực hiện dự án đường Văn 

Vỉ, phường Chi Lăng 

 Lạng Sơn, ngày  03 tháng 10  năm 2019 

                                                   
Kính gửi: 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn; 
- UBND thành phố Lạng Sơn. 

 

Xem xét Báo cáo số 488/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 20/9/2019 của Sở Tài 
nguyên và Môi trường về vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất của hộ ông Nguyễn 
Văn Hùng và bà Nông Thị Canh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao UBND thành phố Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu 
Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn rà soát hồ sơ thu hồi đất thực hiện dự án 
đường Văn Vỉ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn để xác định rõ phạm vi, ranh 
giới thu hồi đất, diện tích đất dôi, dư sau khi hoàn thành dự án; đánh giá sự phù hợp 
với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng để đề xuất phương án xử lý 
diện tích đất dôi, dư theo quy định của pháp luật. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh xử lý các nội dung liên 
quan đến Quyết định số 260QĐ/UB-XD  ngày 07/02/2002 của UBND tỉnh về việc 
thu hồi và giao đất cho Ban quản lý Đầu tư xây dựng khu kinh tế cửa khẩu để xây 
dựng, cải tạo đường giao thông Văn Vỉ, thị xã Lạng Sơn sau khi UBND thành phố 
Lạng Sơn hoàn thành việc rà soát theo nội dung trên. 

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;  
- C, PVP UBND tỉnh,  
các phòng: KTN, KTTH, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (NNT). 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

  
 
 

 
 

Dương Văn Chiều 
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