
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /VP-KT Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2022 

V/v chưa đồng ý thực hiện việc thu 

hồi đất để giải phóng mặt bằng mở 

đường kết nối hạ tầng nút giao thông 

dự án Khu đô thị phía Đông Nam thị 

trấn Đồng Mỏ 

 

 

Kính gửi: 

- Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng; 

- Công ty TNHH HCL. 

Xem xét Báo cáo số 315/BC-STNMT ngày 20/6/2022 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH HCL về khó khăn, 

vướng mắc quy hoạch trong quá trình thực hiện dự án Khu đô thị phía Đông Nam 

thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, trước mắt chưa 

đồng ý thực hiện việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng mở đường kết nối hạ tầng 

nút giao thông giữa Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ với đường giao 

thông hiện trạng (đường Đại Huề, thị trấn Đồng Mỏ) do phần diện tích đất này nằm 

ngoài phạm vi ranh giới dự án, vị trí đề xuất chưa phù hợp với quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất huyện Chi Lăng được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. UBND huyện Chi Lăng căn cứ chỉ tiêu đất đai được được UBND tỉnh 

phân bổ cho huyện tại Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 01/6/2022, thực hiện 

cập nhật vị trí đất nêu trên phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất cấp huyện; phối hợp với chủ đầu tư dự án để đấu nối dự án vào khu đô thị, 

thực hiện thủ tục thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định; 

đồng thời tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án các điểm đấu nối giao thông 

đảm bảo khớp nối hạ tầng theo quy hoạch được duyệt. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng, 

các cơ quan liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TNMT, XD; 

- C,PVP UBND tỉnh,  

  Phòng THNC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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