
  

 UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 4577/VP-KTN 

V/v kiến nghị của Công ty TNHH 
Vận tải ô tô Hợp Nhất về xin 
thuê đất để mở rộng bãi xe  

        Lạng Sơn, ngày 15 tháng 11 năm 2018 

 
Kính gửi: Công ty TNHH Vận tải ô tô Hợp Nhất.   

 

Xem xét Báo cáo số 499/BC-STNMT ngày  09/11/2018 của Sở Tài nguyên 
và Môi trường về kết quả xem xét kiến nghị của Công ty TNHH Vận tải ô tô Hợp 
Nhất, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Kiến nghị của Công ty TNHH Vận tải ô tô Hợp Nhất liên quan đến việc 
xin thuê đất để mở rộng bãi đỗ xe vận tải tại thôn Trung Cấp, xã Mai Pha, đã 
được UBND tỉnh và các sở, ngành chức năng giải quyết, trả lời nhiều lần bằng 
văn bản (tại các công văn: số 1891/VP-KTN ngày 28/5/2018, số 594/UBND-
KTN ngày 28/6/2017, số 1481/VP-KTN ngày 17/7/2015, số 572/VP-KTN ngày 
26/5/2009) với nội dung không đồng ý cho Công ty thuê do không phù hợp với 
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Lạng Sơn, Quy hoạch xây 
dựng nông thôn mới xã Mai Pha, Quy hoạch trục trung tâm Khu kinh tế cửa 
khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Lạng 
Sơn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã phê duyệt.  

UBND tỉnh yêu cầu Công ty quản lý, sử dụng phần diện tích đã được cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng ranh giới, mục đích đất được 
thuê. Trường hợp Công ty vẫn có nhu cầu đầu tư xây dựng bãi đỗ xe mới theo 
quy mô lớn hơn thì Công ty chủ động liên hệ với Sở Xây dựng để được giới 
thiệu tìm địa điểm khác đáp ứng được nhu cầu của Công ty và phù hợp với quy 
định của pháp luật 

2. UBND thành phố Lạng Sơn khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện 
dự án: Sân thể thao liên thôn xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn theo đúng quy 
hoạch xây dựng nông thôn mới xã Mai Pha đã được phê duyệt. 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Công ty TNHH Vận tải ô tô Hợp 
Nhất và các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

 Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TN&MT, XD, GTVT; 
- UBND thành phố; 
- CPVP UBND tỉnh,  
các Phòng: KTN, TCD, TH; 
- Lưu: VT, VAT. 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 
  
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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