
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

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

 
Số: 4595 /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày 06 tháng 11 năm 2019 

V/v kiểm tra, xử lý việc xây 
dựng trái phép trong các khu 

vực cửa khẩu 

 

 

                           

Kính gửi:  
 

 
- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn. 
- UBND các huyện: Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình. 

      

Xem xét Báo cáo số 262/BC-BQLKKTCK ngày 31/10/2019 của Ban Quản 
lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về việc xử lý các trường hợp vi phạm về xây 
dựng trong khu vực cửa khẩu Tân Thanh, Hữu Nghị, Chi Ma, đồng chí Nguyễn 
Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Đối với khu vực cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam: Yêu cầu UBND huyện 
Văn Lãng chỉ đạo UBND xã Tân Thanh, Tân Mỹ và các cơ quan chuyên môn, các tổ 
chức đoàn thể của huyện tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các 
quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, trật tự an toàn giao thông;  

Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn và các 
cơ quan liên quan kiên quyết xử lý, giải tỏa các trường hợp vi phạm về xây dựng, lấn 
chiếm vỉa hè trong khu vực cửa khẩu; xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường 
hợp có vi phạm  

2. Đối với khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, Chi Ma: Yêu cầu Ban Quản lý Khu 
KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì phối hợp với UBND các huyện Cao Lộc, Lộc 
Bình và các cơ quan liên quan nghiêm túc, khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát các 
trường hợp xây dựng trái phép, lấn chiếm vỉa hè trong khu vực cửa khẩu theo đúng 
chỉ đạo tại Thông báo số 585/TB-UBND ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh.  

3.  Các cơ quan hoàn thành xử lý các trường hợp vi phạm trong khu vực cửa 
khẩu Tân Thanh, Cốc Nam, Hữu Nghị, Chi Ma trong tháng 12/2019. 

Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì phối hợp với các đơn 
vị liên quan tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả xử lý trong tháng 12/2019. 

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

                   

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: XD, TN&MT; 
- Cục HQ, BCH BĐ BP, Công an tỉnh;   
- C,PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KTCN, NC, TH, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LKT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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