
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:         /VP-KTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

  Lạng Sơn, ngày      tháng 3  năm 2020 

V/v khẩn trương thực hiện  

Thông báo số 82/TB-UBND ngày 

15/02/2020 của UBND tỉnh 

 

 

    Kính gửi:  

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường,  

   Tài chính, Xây dựng; 

- Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn; 

- Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Dương. 

 

Xem xét Báo cáo số 79/BC-STNMT ngày 28/02/2020 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc thanh quyết toán dự án, xác định diện tích quỹ đất thanh 

toán cho Nhà đầu tư  khi thực hiện dự án Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BT; đề nghị của Công ty cổ phần 

Đầu tư Xây dựng Hoàng Dương tại Công văn số 1111/CV-HD ngày 14/02/2020, 

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

1. Yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND thành phố Lạng Sơn, 

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương và các đơn vị có liên quan tập 

trung đẩy nhanh tiến độ quyết toán dự án Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ để 

Sở Tài nguyên và Môi trường có cơ sở thực hiện xác định diện tích quỹ đất 

thanh toán cho Nhà đầu tư; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/4/2020. 

2. Yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương tích cực phối 

hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện quyết toán dự án Trường 

Mầm non Hoàng Văn Thụ đúng thời hạn; tự chịu trách nhiệm nếu để xảy ra 

chậm trễ do lỗi chủ quan của Công ty. 

3. Về xác định giá đất cụ thể quỹ đất 12% dự kiến để đối trừ cho Công ty 

cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Dương: Sở Tài nguyên và Môi trường thực 

hiện theo phương án đã được UBND tỉnh đồng ý tại Thông báo số 82/TB-

UBND ngày 15/02/2020. 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC; 

- CPVP UBND tỉnh, 

 các Phòng: TH, KTTH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

Dương Văn Chiều 
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