
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

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

 
Số: 3079  /VP-KTN 

 

V/v xử lý vướng mắc trên khu đất 
Công ty Cổ phần Trung Việt sử dụng 
tại đường Bắc Sơn, phường Hoàng 

Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn 

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 7 năm 2019 

 

 

                          Kính gửi:   
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- Công ty Cổ phần Trung Việt. 

 

Xét Báo cáo số 380/BC-STNMT ngày 17/7/2019 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường về kết quả kiểm tra khu đất Công ty Cổ phần Trung Việt tại đường 
Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến 
Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu Công ty Cổ phần Trung Việt: 

- Chấm dứt việc cho các tổ chức, cá nhân thuê lại tài sản gắn liền với đất 
để làm nhà kho trên phần diện tích đất Công ty được Nhà nước cho thuê, thời 
gian thực hiện xong trước ngày 15/8/2019;  

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch để đưa đất vào sử dụng đúng mục đích 
đất được thuê; hoàn thành gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, báo cáo 
UBND tỉnh trong tháng 8/2019.  

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành 
phố Lạng Sơn, các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát Công ty Cổ phần Trung 
Việt thực hiện các yêu cầu trên; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý 
theo quy định của pháp luật về đất đai trong trường hợp Công ty Cổ phần Trung 
Việt không thực hiện các yêu cầu nêu trên. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan thực 
hiện./.  
  

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các sở: Xây dựng, Tài chính; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
 các phòng: KTN, BTCD, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (NNT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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