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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /VP-KTN 
V/v xem xét đề nghị của UBND 

huyện Cao Lộc về thu hồi thực hiện 

dự án đầu tư 

Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2020 

 

 

                          Kính gửi:   

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND huyện Cao Lộc. 
 

Xem xét Báo cáo số 186/BC-UBND ngày 30/3/2020 của UBND huyện 

Cao Lộc về đánh giá sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với số liệu 

diện tích thu hồi đất trồng lúa (LUA) để thực hiện dư ̣ án Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và Khu tái định cư Hợp 

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

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan xem xét, hướng dẫn UBND huyện Cao Lộc thực hiện các nội dung liên 

quan đến dự án theo nội dung đã được UBND tỉnh báo cáo (Tờ trình số 39/TTr-

UBND, số 40/TTr-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh) và được HĐND tỉnh 

thông qua tại kỳ họp thứ mười lăm, HĐND tỉnh khóa XVI; chỉ đạo của UBND 

tỉnh tại Thông báo số 187/TB-UBND ngày 30/3/2020 và quy định của pháp luật 

về đất đai. 

(Gửi kèm theo Văn bản số 186/BC-UBND trên hệ thống Văn phòng điện 

tử VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường, các 

cơ quan liên quan thực hiện./. 
  

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở:  XD, TC, CT, KH&ĐT; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng: KTN, TH; 

- Lưu: VT, KTN (NNT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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