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Ngày 27/9/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì 
họp chuyên đề xem xét giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh 
tiến độ công tác giải phóng mặt bằng. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, 
ngành, cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận 
tải, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 
khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Thanh tra 
tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; Lãnh 
đạo Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng Thành Sơn và Công ty cổ phần Thương 
mại Long Thịnh, Công ty cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn, Công ty cổ phần 
Hóa dầu Quân đội, Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn, Công ty cổ phần 
Xây dựng Xuân Quang, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương. 

Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo, ý kiến tham gia của các 
thành phần tham dự họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận 
như sau: 

Qua thời gian thực hiện cơ chế báo cáo, họp định kỳ hằng tháng chuyên đề về 
công tác giải phóng mặt bằng cho thấy bước đầu đã có chuyển biến tích cực. Các 
huyện, thành phố, các chủ đầu tư và cơ quan liên quan đã chủ động báo cáo những 
khó khăn vướng mắc, tập trung thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, 
dự án trên địa bàn; công tác tổng hợp thông tin, số liệu, chuẩn bị nội dung đề xuất 
của Sở Tài nguyên và Môi trường được thực hiện nghiêm túc, cơ bản đáp ứng yêu 
cầu, cần tiếp tục phát huy. 

Đối với các nội dung báo cáo, xin ý kiến trực tiếp, cuộc họp thống nhất kết 
luận như sau: 

1. Địa bàn thành phố Lạng Sơn 

a) Đối với vướng mắc do người đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất nay đã chết nhưng người thân (vợ, chồng, con...) lại không có đủ các giấy tờ 
chứng minh quyền thừa kế theo quy định pháp luật hiện hành (tại dự án Khu tái định 
cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu cũng như các dự án khác trên địa bàn tỉnh) thì 
việc xác định đối tượng để triển khai các thủ tục trong giải phóng mặt bằng (đứng tên 
kê khai, kiểm đếm, bồi thường, giải phóng mặt bằng, cưỡng chế...) được thực hiện 
trên cơ sở quy định pháp luật về thừa kế. Đối với các trường hợp xác định quyền thừa 
kế phức tạp, UBND các huyện, thành phố tham vấn ý kiến cụ thể của Sở Tư pháp để 
đảm bảo xác định đúng đối tượng theo quy định pháp luật. Quá trình chi trả kinh phí 
bồi thường giải phóng mặt bằng nếu xảy ra tranh chấp giữa những người được hưởng 



 2

thừa kế hoặc trường hợp không có người đến nhận dẫn đến không chi trả được kinh 
phí thì cơ quan tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng có trách nhiệm gửi 
khoản kinh phí đó vào tài khoản tạm giữ mở tại Kho bạc Nhà nước để chờ xử lý theo 
quy định. 

Đối với nội dung đề xuất cho phép cộng diện tích thu hồi đất nông nghiệp 
thuộc Dự án cầu 17/10 thành phố Lạng Sơn và Dự án khu tái định cư và dân cư Nam 
Nguyễn Đình Chiểu để xem xét hỗ trợ giao đất tái định cư do bị thu hồi đất nông 
nghiệp theo Thông báo số 557/TB-UBND ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh: 

Cuộc họp thống nhất nhận định 02 dự án trên trước đây đều thuộc dự án Khu 
đô thị Nam đường Nguyễn Đình Chiểu, đã có quyết định thu hồi đất chung từ năm 
2004 (nhưng gặp khó khăn không thể thực hiện được nên sau đó đã tách thành 02 
dự án riêng biệt), có ranh giới thu hồi đất liền kề nhau. Để tránh thiệt thòi, tạo sự 
đồng thuận ủng hộ của nhân dân góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 
Dự án khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu là dự án trọng điểm của 
tỉnh, cuộc họp thống nhất với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc 
cộng gộp diện tích thu hồi đất nông nghiệp của 02 dự án trên để tính hỗ trợ khác 
bằng giao đất ở tại khu tái định cư theo Thông báo số 557/TB-UBND ngày 
28/11/2018 của UBND tỉnh. Giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp nội dung vào 
báo cáo giao ban tuần, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

b) Đối với dự án Trụ sở công an tỉnh: Do trong giai đoạn I của dự án, chỉ có 
41/42 hộ được lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng; còn lại 01 hộ chưa 
được lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định. Vì vậy, thống 
nhất xác định có thiếu sót, trách nhiệm trách từ phía cơ quan nhà nước trong việc lập 
phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 01 hộ còn lại nêu trên. Do vậy, 
cuộc họp thống nhất đề xuất tính bổ sung hỗ trợ khác cho 01 hộ còn lại với mức 
tương đương giá trị phần chênh lệch khi tính toán giữa 02 phương án bồi thường, hỗ 
trợ theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 và Quyết định số 
10/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh. Giao Văn phòng UBND tỉnh 
tổng hợp nội dung, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tại kỳ họp giao ban tuần gần nhất để 
thống nhất chỉ đạo thực hiện. 

Việc áp dụng cơ chế bồi thường, giải phóng mặt bằng cho giai đoạn 2 của dự 
án Trụ sở công an tỉnh sẽ được xem xét, chỉ đạo cụ thể khi dự án triển khai xong giai 
đoạn 1. 

c) Về vướng mắc trong quá trình lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất: Giao Sở Tài nguyên và Môi 
trường xem xét, trên cơ sở quy định hiện hành có văn bản hướng dẫn cụ thể các 
huyện, thành phố để thống nhất tổ chức thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh. 

d) Về các kiến nghị của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương liên 
quan đến dự án Khu đô thị Phú Lộc 1, 2: UBND tỉnh đã chỉ đạo cụ thể tại cuộc kiểm 
tra ngày 25/9/2019 và Thông báo 577/TB-UBND ngày 27/9/2019, đề nghị Công ty 
và các cơ quan liên quan chủ động triển khai thực hiện. 

2. Địa bàn huyện Cao Lộc 

a) Về việc chưa có quỹ đất bố trí tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dự 
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án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, 
dự án Bến xe phía Nam thành phố Lạng Sơn cũng như một số dự án khác trên địa 
bàn: UBND huyện Cao Lộc khẩn trương thống kê cụ thể, báo cáo đề xuất UBND 
tỉnh để xem xét, chỉ đạo thực hiện. Trước mắt có thể theo phương án bố trí từ quỹ 
đất tái định cư còn dư tại khu tái định cư số 02 thuộc dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh 
Lạng Sơn (quy mô 700 giường). Về lâu dài, huyện cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh 
tiến độ thực hiện dự án Mở rộng khu tái định cư Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đồng 
Đăng; khu tái định cư Hợp Thành và các khu tái định cư khác để có quỹ đất bố trí 
cho các hộ dân khi có nhu cầu. 

Về vấn đề chi trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu trung 
chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn: Do công tác 
giải phóng mặt bằng dự án đang có tiến triển thuận lợi, đề nghị Công ty Cổ phần 
Khu trung chuyển Lạng Sơn tiếp tục bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng dự án. 
Riêng đối với phần diện tích chồng lấn với đoạn tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi 
Lăng, để bảo đảm quyền lợi cho nhà đầu tư dự án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc 
Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Cao 
Lộc, Công ty cổ phần BOT Hữu Nghị - Chi Lăng, Công ty Cổ phần Khu trung 
chuyển Lạng Sơn xác định rõ phạm vi chồng lấn, ranh giới thu hồi đất của từng dự 
án, thời gian hoàn thành trong tháng 10/2019. Trên cơ sở đó bàn giao cho huyện 
Cao Lộc để xác định rõ chủ thể chịu trách nhiệm bố trí kinh phí giải phóng mặt 
bằng và triển khai các bước tiếp theo quy định. Đối với các khu vực khác, UBND 
huyện Cao Lộc và Công ty cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn tiếp tục thực hiện 
công tác giải phóng mặt bằng theo tiến độ, kế hoạch đề ra. 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 
khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn khẩn trương giải quyết các thủ tục đất đai, xây dựng 
theo quy định. Công ty cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn có trách nhiệm hoàn 
thiện hồ sơ liên quan theo ý kiến thẩm định của cơ quan chuyên môn và quy định 
pháp luật hiện hành, đảm bảo thực hiện xong đầy đủ thủ tục, khởi công dự án trong 
tháng 10/2019.  

b) Về việc một số dự án có sự chồng lấn phạm vi thực hiện; qua nhiều lần 
thay đổi phương án triển khai nên các quyết định, văn bản chỉ đạo còn chồng chéo 
nhưng chưa được xử lý triệt để:  

Giao UBND huyện Cao Lộc khẩn trương rà soát cụ thể, chủ động xử lý hoặc 
báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định. 

3. Địa bàn huyện Văn Lãng  

Về việc bãi bỏ Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 19/11/2008; Quyết định 
số 2739/QĐ-UBND ngày 12/12/2008 của UBND tỉnh: Giao Sở Tài nguyên và Môi 
trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Văn Lãng rà soát cụ thể, trình UBND tỉnh 
bãi bỏ 02 Quyết định nêu trên trước ngày 15/10/2019. 

UBND huyện Văn Lãng nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại 
Thông báo số 532/TB-UBND ngày 13/9/2019 và Thông báo số 581/TB-UBND ngày 
14/12/2018, trong đó lưu ý kết hợp thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng các dự án đầu 
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tư trong khu vực cửa khẩu để có biện pháp xử lý phù hợp. 

4. Địa bàn huyện Hữu Lũng  

a) Về việc xử lý đối với 22 Quyết định phê duyệt phương án bồi thường giải 
phóng mặt bằng thuộc dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn ban hành từ 
01/2/2018 đến ngày 15/5/2019 nhưng không áp dụng đúng cơ chế chính sách tại 
thời điểm ban hành:  

Yêu cầu UBND huyện Hữu Lũng chủ động xử lý các quyết định nêu trên 
theo đúng nguyên tắc: Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ ban hành 
ở thời điểm nào thì phải tuân thủ đúng cơ chế chính sách đang có hiệu lực tại thời 
điểm đó, chỉ xử lý các vấn đề phát sinh do lỗi từ phía cơ quan nhà nước, thay đổi 
chính sách. Trên cơ sở kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, cuộc họp thống 
nhất đề xuất áp dụng biện pháp hỗ trợ khác để tính hỗ trợ bổ sung cho các đối tượng 
bị ảnh hưởng với giá trị tương đương mức chênh lệch giảm do thực hiện điều chỉnh 
lại phương án bồi thường, hỗ trợ tại các quyết định nêu trên theo đúng chính sách 
hiện hành. Yêu cầu UBND huyện Hữu Lũng nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh 
nghiệm các sai sót nêu trên. 

Giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp nội dung trên vào báo cáo giao ban 
tuần, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

b) Đối với các nội dung vướng mắc thi công đường gom, bồi thường thiệt hại 
do đất đá bồi lấp, ngập úng ruộng vườn liên quan đến dự án tuyến cao tốc Bắc Giang 
- Lạng Sơn: Yêu cầu Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn và cơ quan liên 
quan thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 516/TB-UBND 
ngày 05/9/2019 về kết luận tại cuộc họp chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng 
(kỳ tháng 8/2019) và các văn bản chỉ đạo khác của UBND tỉnh có liên quan đến nội 
dung trên. 

5. Địa bàn huyện Chi Lăng 

a) Về dự án đường điện 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn: Các vị trí cột điện 
thuộc dự án nằm trong phạm vi đất dành cho đường bộ tuyến cao tốc Bắc Giang - 
Lạng Sơn đã được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận xây dựng tại Công văn số 
8695/BGTVT-KCHT ngày 16/9/2019. UBND huyện Chi Lăng chủ động phối hợp 
với Chủ đầu tư dự án (Ban Quản lý dự án điện Miền Trung), Công ty cổ phần BOT Bắc 
Giang - Lạng Sơn xác định vị trí cụ thể, tổ chức giải phóng mặt bằng theo quy định. 

b) Đối với các vướng mắc về giải phóng mặt bằng dự án tuyến cao tốc Bắc 
Giang - Lạng Sơn: Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn và các cơ quan liên 
quan chủ động triển khai theo nội dung UBND tỉnh đã chỉ đạo tại điểm b, mục 4 
Thông báo này (tương tự địa bàn huyện Hữu Lũng). 

c) Dự án đường đến trung tâm xã Liên Sơn: Thống nhất việc lập phương án bồi 
thường, giải phóng mặt bằng dự án theo cơ chế chính sách tại thời điểm hiện nay như 
đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường. Đối với trường hợp 02 hộ bị giảm chi phí 
so với phương án lập năm 2016, cuộc họp thống nhất đề xuất áp dụng hình thức hỗ 
trợ khác để bù đắp phần chênh lệch giữa các phương án tính theo Quyết định số 
12/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 và Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 
02/5/2019 của UBND tỉnh. 
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Giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp nội dung trên vào báo cáo giao ban 
tuần, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

d) Dự án đường Bản Lăm - Thiên Cần: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường 
chủ trì, phối hợp với UBND huyện Chi Lăng kiểm tra thực tế, xem xét cụ thể mức 
độ sạt lở, bồi lấp các thửa đất nông nghiệp của 03 hộ: Dương Văn Tặng, Vi Văn 
Tiện, Nông Triều Khoan đề xuất biện pháp khắc phục hợp lý, giảm thiểu chi phí. 

6. Địa bàn huyện Lộc Bình 

a) Dự án cầu thị trấn Lộc Bình: Yêu cầu UBND huyện Lộc Bình thực hiện 
việc thu tiền sử dụng đất, thu nợ tiền sử dụng đất trong quá trình thu hồi đất thực 
hiện dự án Cầu thị trấn Lộc Bình theo đúng quy định tại Thông tư số 10/2018/TT-
BTC ngày 30/01/2018 của Bộ Tài chính; khẩn trương phê duyệt phương án bồi 
thường, giải phóng mặt bằng, chi trả xong trong năm 2019. 

b) Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư xã Đông Quan: Để giảm các chi phí 
liên quan, UBND huyện Lộc Bình tổ chức đối chiếu lại số liệu đã kiểm đếm nhà cửa, 
vật kiến trúc, đất đai, cây cối tại thời điểm hiện nay để kế thừa, tận dụng hợp lý các số 
liệu đã có, đồng thời bổ sung những nội dung mới phát sinh theo thực tế; trên cơ sở 
đó, lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng cơ chế, chính sách hiện 
hành. Kinh phí phát sinh do thực hiện thêm các công việc đối chiếu, kiểm đếm bổ 
sung được tính vào dự án theo quy định. 

c) Dự án cải tạo, nâng cấp đường Tú Mịch - Nà Căng: Giao Ban Quản lý Khu 
kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với UBND huyện Lộc 
Bình, UBND các xã có liên quan, nhà thầu thi công dự án kiểm tra cụ thể nguyên 
nhân việc sạt lở, trôi đất đá xuống ruộng. Đối chiếu hồ sơ thiết kế với thực tế thi 
công để quy trách nhiệm trong việc khắc phục hoàn trả mặt bằng đối với các thửa 
đất nêu trên và hỗ trợ kinh phí cho 02 hộ gia đình (Hoàng Thị Vạn, Lành Văn Sáng) 
số vụ không canh tác sản xuất được để đảm bảo an sinh xã hội, ổn định cuộc sống 
cho 02 hộ bị ảnh hưởng. Đồng thời kiểm tra toàn tuyến có biện pháp khắc phục 
không để tình trạng đất, đá và cát tiếp tục sạt lở trôi xuống ruộng bồi lấp đất ruộng 
của các hộ dân; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2019. 

7. Địa bàn huyện Bình Gia 

a) Dự án đường đến trung tâm xã Tân Yên: Yêu cầu UBND huyện Bình Gia 
tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện, trong tháng 9/2019 phải hoành thành công tác 
giải phóng mặt bằng dự án. Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh) và 
huyện Bình Gia lưu ý phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ đảm bảo hoàn thành 
toàn bộ dự án trong năm 2019. 

b) Về vướng mắc liên quan đến quy định tại khoản 2, Điều 22, Nghị định số 
47/2014/NĐ-CP của Chính phủ và điểm c, khoản 2, Điều 21, Quyết định số 
12/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh: Huyện Bình Gia nói riêng và 
các huyện, thành phố nói chung nghiên cứu ý kiến trả lời của Sở Tài nguyên và Môi 
trường tại Báo cáo số 493/BC-STNMT ngày 24/9/2019, chủ động tổ chức thực hiện. 

8. Địa bàn huyện Tràng Định 

a) Dự án khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng mỏ cát sỏi xã Hùng Sơn, 
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huyện Tràng Định: UBND huyện Tràng Định khẩn trương có báo cáo cụ thể về nội 
dung trên, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, hướng dẫn thực hiện theo quy 
định, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền. 

b) Dự án cầu Pắc Luồng, Km105+000, Quốc lộ 3B: Giao Sở Tài nguyên và 
Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tràng Định kiểm tra cụ thể, báo cáo 
đề xuất UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền, hoàn thành trước ngày 
15/10/2019. 

9. Địa bàn huyện Bắc Sơn 

Dự án đầu tư mở rộng Bến xe Bắc Sơn: UBND huyện Bắc Sơn chủ động xử 
lý bố trí tái định cư theo thẩm quyền; lưu ý xem xét giải quyết hợp lý đề nghị của 
Công ty Cổ phần Ngân Sơn liên quan đến việc thu hồi đất của Chi nhánh Công ty 
tại khu vực dự án. 

10. Một số nội dung khác 

a) Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án hồ chứa nước Bản Lải 
giai đoạn 1: UBND huyện Lộc Bình và UBND huyện Đình Lập chỉ đạo rà soát việc 
lập, phê duyệt các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng; theo đó ưu tiên lập, 
phê duyệt trước đối với các trường hợp không phát sinh tăng khi tính toán áp dụng 
chính sách theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh, 
các trường hợp còn lại sẽ xử lý sau.  

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương nghiên cứu một cách toàn diện 
để trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 
02/5/2019 của UBND tỉnh bảo đảm đúng quy định, chặt chẽ, hợp lý, đạt mục tiêu ban 
đầu khi ban hành Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 
10/10/2019. 

b) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, 
thành phố, Văn phòng UBND tỉnh rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục 
các dự án cấp huyện phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng (có cập nhật 
bổ sung khi phát sinh dự án mới) về công tác giải phóng mặt bằng để bảo đảm chất 
lượng, không bỏ sót nội dung báo cáo; hoàn thành trước ngày 10/9/2019. 

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố chủ động rà soát, tổng hợp danh sách dự 
án cần báo cáo định kỳ hàng tháng về công tác giải phóng mặt bằng gửi Sở Tài 
nguyên và Môi trường tổng hợp, thẩm định trước ngày 08/10/2019./. 

 

Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở, ngành: TN&MT, TC, XD, GTVT,  
  TP, NN&PTNT, Ban QLDA ĐTXD, Ban QL 
   KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Thanh tra tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C.ty CP BOT Bắc Giang- Lạng Sơn, C.ty CP Khu 
  trung chuyển Lạng Sơn, Cty Thành Sơn, Cty CP Hóa 
  dầu Quân đội, Cty CP Xây dựng Xuân Quang, Cty CP 
  ĐTXD Hoàng Dương, Ban QLDA điện Miền Trung; 
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
Dương Văn Chiều 
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