
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /VP-KTN 

V/v xin trả lại đất của Công ty cổ 

phần Đầu tư Thăng Long 

 Lạng Sơn, ngày     tháng 01 năm 2020 

                                                      

                   Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Ban Quản lý khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- UBND huyện Văn Lãng. 

 

Xem xét Báo cáo số 716/STNMT-QLĐĐ ngày 30/12/2019 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư Thăng 

Long xin trả lại một phần diện tích đất được cho thuê, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao UBND huyện Văn Lãng kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện bồi 

thường, giải phóng mặt bằng và tình hình đầu tư xây dựng trên diện tích 2.725,7m
2 

đất Công ty cổ phần Đầu tư Thăng Long đề nghị trả lại cho Nhà nước; hoàn thành, 

báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/02/2020. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Công ty cổ phần Đầu tư Thăng 

Long thực hiện thủ tục đăng ký biến động về đất đai do có 485,1m
2
 đất đã được 

UBND tỉnh thu hồi, giao đất cho Ban Từ thiện xã hội Trung ương thuộc Giáo hội 

Phật giáo Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Chùa Phật Quang Sơn tại 

xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng. 

3. Ban Quản lý khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xem xét hành vi xây dựng công trình lấn 

chiếm vỉa hè của Công ty cổ phần Đầu tư Thăng Long; báo cáo, đề xuất UBND 

tỉnh theo quy định. 

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;  

- Sở Xây dựng; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các phòng: KTTH, TH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (NNT). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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