
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

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

 

Số: 4971  /VP-KTN 
V/v đề nghị chuyển quỹ đất tái định 
cư của Công ty cổ phần Đầu tư xây 

dựng Hoàng Dương  

 Lạng Sơn, ngày 03 tháng 12  năm 2019 

                                                   
                                  Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương. 

 

Xem xét Công văn số 1090/CV-HD ngày 18/10/2019 của Công ty cổ phần 
Đầu tư xây dựng Hoàng Dương về đề xuất chuyển diện tích đất tái định cư Lô số 
N4 thuộc dự án khu Tái định cư và dân cư Nam thành phố sang quỹ đất tái định cư 
tại dự án Khu đô thị Phú Lộc I - II và Báo cáo số 631/BC-STNMT ngày 
25/11/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về xem xét đề nghị của Công ty cổ 
phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Không đồng ý với đề xuất của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng 
Dương về việc điều chuyển toàn bộ diện tích đất tái định cư thuộc lô đất N4, Bản 
đồ quy hoạch dự án Tái định cư và dân cư Nam thành phố tại xã Mai Pha, thành 
phố Lạng Sơn sang quỹ đất tái định cư tại dự án Khu đô thị Phú Lộc I+II, do lô đất 
trên đã được UBND tỉnh giao cho UBND thành phố Lạng Sơn để giao đất tái định 
cư cho người bị thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn. Hiện nay, UBND thành 
phố Lạng Sơn đã thực hiện giao đất tái định cư và cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
đụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ 
quan liên quan biết, thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: XD, KH&ĐT; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
các phòng: KTN, KTTH, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (NNT). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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