
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
 

Số:         /VP-KTN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày     tháng 3 năm 2020 

V/v lập điều chỉnh cục bộ quy 

hoạch chung thành phố Lạng Sơn 

và quy hoạch phân khu đô thị khu 

vực Nà Chuông - Bình Cằm 

 

   

  Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn; 

- Công ty TNHH Mặt Trời Mẫu Sơn. 

 

Xem xét Công văn số 02/2020/CV-MSS ngày 17/02/2020 của Công ty 

TNHH Mặt Trời Mẫu Sơn về việc tài trợ chi phí tư vấn lập quy hoạch điều chỉnh 

cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2025, tỷ lệ 

1/10.000; quy hoạch phân khu đô thị khu vực Nà Chuông - Bình Cằm, tỷ lệ 

1/2.000, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy 

hoạch chung thành phố Lạng Sơn, quy hoạch phân khu đô thị khu vực Nà 

Chuông - Bình Cằm trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy 

định; chủ động liên hệ, tiếp nhận nguồn kinh phí tài trợ lập quy hoạch theo đề 

nghị của Công ty TNHH Mặt Trời Mẫu Sơn tại Công văn số 02/2020/CV-MSS 

ngày 17/02/2020. 

(Công văn số 02/2020/CV-MSS  được sao gửi trên VNPT-iOffice). 

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: KH&ĐT, TC, XD; 

- UBND  huyện Cao Lộc; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng: TH, KTTH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (HVTr).          

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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