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V/v chủ trương cho Công ty  
cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn 

thuê đất 

     Lạng Sơn, ngày  15 tháng 11 năm 2018 

 
 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.  
 

Xét Báo cáo số 500/BC-STNMT ngày 09/11/2018 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng 
Sơn xin thuê đất để xây dựng trụ sở Chi nhánh Công ty tại thị trấn Đình Lập, 
huyện Đình Lập, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 
như sau:  

1. Đồng ý về chủ trương thu hồi 341,7 m2 đất thuộc một phần diện tích 
đất UBND tỉnh đã giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đình Lập quản 
lý tại Quyết định số 2284/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 để cho Công ty cổ phần 
Cấp thoát nước Lạng Sơn thuê đất sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở Chi 
nhánh Công ty tại thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập như đề xuất của Sở Tài 
nguyên và Môi trường tại Báo cáo trên. 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Công ty cổ phần Cấp thoát  
nước Lạng Sơn hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình UBND tỉnh thu hồi đất để cho 
Công ty thuê theo quy định.  

2. Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn có trách nhiệm sử dụng đất 
đúng ranh giới, mục đích đất được cho thuê; phối hợp với các cơ quan liên quan 
hoàn thiện các thủ tục để đầu tư xây dựng trụ sở chi nhánh theo quy định.   

 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; 
- Sở Xây dựng; 
- UBND huyện Đình Lập; 
- Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN(NNT).  

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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