
UBND TỈNH LẠNG SƠN  
VĂN PHÒNG 

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

Số: 3805 /VP-KTN 
 

V/v xem xét đề nghị tạo điều kiện 
chuyển quyền thuê đất cho doanh 
nghiệp mua tài sản thế chấp gắn 

liền với đất 

Lạng Sơn, ngày 17  tháng 9  năm 2019 

 

 
 

Kính gửi:  
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn. 

 

 Xem xét Văn bản số 665/CV-BIDV.LS ngày 13/9/2019 của Ngân hàng 
Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn về 
tạo điều kiện chuyển quyền thuê đất cho doanh nghiệp khi mua tài sản thế chấp 
gắn liền với đất, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 
như sau: 

 Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan kiểm tra, xem xét đề nghị của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trong 
tháng 9/2019. 

 (Sao gửi kèm theo Văn bản số 665/CV-BIDV.LS trên eOffice). 
 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; 
- Các sở: XD, TC, TP, KH&ĐT; 
- Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh; 
- Cục thuế tỉnh; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
các phòng: TH, KTN, KTTH; 

- Lưu: VT, KTN(NNT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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