
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 

 

Số:           /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 7 năm 2021 
V/v phúc đáp đề nghị của Công ty 

TNHH Hà Sơn về thực hiện dự án 

xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê 

và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất 

 

 

 

 

 
 
 

Kính gửi: Công ty TNHH Hà Sơn 

 

Xem xét văn bản số 08/2021/HS-TTr ngày 24/6/2021 của Công ty TNHH 

Hà Sơn, nội dung đề nghị cho phép thực hiện dự án xây dựng nhà ở để bán hoặc 

cho thuê và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất liên quan đến khu đất của 

Công ty tại thôn Rọ Phải, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn; Công văn số 

1876/UBND-TNMT ngày 12/7/2021 của UBND thành phố Lạng Sơn về xem xét 

đề nghị của Công ty TNHH Hà Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND 

tỉnh có ý kiến như sau: 

Yêu cầu Công ty TNHH Hà Sơn thực hiện theo đúng chỉ đạo tại Thông báo 

số 183/TB-UBND ngày 08/4/2021 kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp 

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 07/4/2021 về kết quả rà soát trình tự, 

thủ tục đầu tư, cấp phép quy hoạch, cấp phép xây dựng liên quan đến dự án Xây 

dựng trụ sở làm việc và xưởng sản xuất của Công ty TNHH Hà Sơn, không đưa 

hạng mục xây dựng nhà ở để bán vào nội dung đề xuất dự án mới vì không phù 

hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cũng như định 

hướng phát triển không gian đô thị tại khu vực trên. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Công ty TNHH Hà Sơn thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, XD, TNMT; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng THNC;  

- Lưu: VT, KT(VQK).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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