
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

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

 

Số: 4078 /VP-KTN 
 

V/v cho người mua tài sản bảo đảm 
gắn liền với đất thuê trả tiền hàng 

năm được tiếp tục thuê đất 

 Lạng Sơn, ngày 04 tháng 10  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; 
- Công ty cổ phần Xi măng Hồng Phong. 
 

 

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; Báo cáo số 504/BC-STNMT ngày 30/9/2019 của Sở Tài nguyên 
và Môi trường về xem xét đề nghị tạo điều kiện chuyển quyền thuê đất cho 
doanh nghiệp mua tài sản thế chấp gắn liền với đất, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Do Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong (trước đây là Công ty cổ phần 
xi măng Lạng Sơn) không thực hiện được nghĩa vụ đối với Ngân hàng Thương 
mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lạng Sơn nên việc xử 
lý tài sản bảo đảm gắn liền với đất để thu hồi nợ là phù hợp với quy định tại 
Khoản 53 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Để 
tạo điều kiện cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt 
Nam – Chi nhánh Lạng Sơn thu hồi vốn, UBND tỉnh đồng ý chủ trương tiếp tục 
cho người mua tài sản bảo đảm gắn liền với đất thuê trả tiền hằng năm của Công 
ty cổ phần xi măng Hồng Phong được tiếp tục thuê đất như đề xuất của Sở Tài 
nguyên và Môi trường tại Báo cáo trên. 

2. Yêu cầu Công ty cổ phần Xi măng Hồng Phong lập hồ sơ đăng ký biến 
động đất đai gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện thủ tục đăng ký biến 
động do thay đổi tên người sử dụng đất trước khi Ngân hàng Thương mại cổ phần 
đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn thực hiện xử lý tài sản bảo 
đảm theo quy định. 
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3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh 
trình tự, thủ tục thu hồi đất để cho thuê sau khi có kết quả xử lý tài sản bảo đảm 
gắn liền với đất thuê trả tiền hằng năm của Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong. 

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;  
- C, PVP UBND tỉnh,  
các phòng: KTN, KTTH, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (NNT). 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

  
 

 
 
 

Dương Văn Chiều 
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