
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

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

 
Số:  5174 /VP-KTN 

V/v bồi thường tài sản trên đất do 
Công ty TNHH Thành Long tạo lập 
hợp pháp tại thửa đất được tạm giao 

Lạng Sơn, ngày 19 tháng 12 năm 2019 

 

         Kính gửi: 
- Sở Tài chính; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- UBND thành phố Lạng Sơn. 

                        

 Xem xét Báo cáo số 483/BC-STC ngày 09/12/2019 của Sở Tài chính về 
đề xuất xử lý tài sản gắn liền với đất do Công ty TNHH Thành Long tạo lập hợp 
pháp tại Khối 9, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, đồng chí Hồ 
Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Tài chính về việc bồi thường tài sản gắn liền 
với đất tại khu đất số 54, đường Bắc Sơn (nay là số 323, đường Bắc Sơn), khối 
9, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn cho Công ty TNHH Thành 
Long. 

2. Giao UBND thành phố Lạng Sơn thực hiện thủ tục bồi thường, giải 
phóng mặt bằng đối với tài sản trên đất tạo lập hợp pháp cho Công ty TNHH 
Thành Long theo quy định. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn UBND thành 
phố Lạng Sơn thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định 
của pháp luật. 

 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; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
 các phòng: KTN, KTTH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (NNT). 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 

 


		2019-12-19T09:55:39+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân


		2019-12-19T09:55:56+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




