
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /VP-KT 
V/v tập trung xử lý vướng mắc trong 

việc thu hồi đất dự án Quần thể khu du 

lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn 

Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2021 

 

 

                      Kính gửi:   

- UBND huyện Lộc Bình; 

- Các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường; 

- Thanh tra tỉnh. 
 

Xem xét Báo cáo số 249/BC-UBND ngày 28/4/2021 của UBND huyện 

Lộc Bình về kết quả kiểm tra giải quyết đơn của ông Trần Hải Thành (đại diện 

Công ty cổ phần Tấn Trường Lộc) và công tác kiểm đếm đối với khu đất thu hồi 

thực hiện dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn, đồng chí 

Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu UBND huyện Lộc Bình chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, 

Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Mẫu Sơn tập trung xác minh và 

giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng 

mặt bằng dự án đối với khu đất Công ty cổ phần Tấn Trường Lộc xong trước 

ngày 13/5/2021. 

2. Các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh chủ động 

phối hợp hướng dẫn, đôn đốc UBND huyện Lộc Bình giải quyết các vướng mắc 

liên quan đến việc thực hiện thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 

khu đất trên theo chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để UBND huyện Lộc Bình, các cơ quan 

liên quan thực hiện./. 
  

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH-NC, 

Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (NNT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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