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TNHH vận tải ô tô Hợp Nhất 

 
 

 
 

Kính gửi: Công ty TNHH vận tải ô tô Hợp Nhất 
 
 

Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 25-CV/CT ngày 13/5/2018 
của Công ty TNHH vận tải ô tô Hợp Nhất về việc  đề nghị xem xét giải quyết hồ 
sơ xin thuê đất. Sau khi xem xét, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh có ý kiến như sau: 

Đề nghị xin thuê đất để mở rộng bãi đỗ xe vận tải tại thôn Trung Cấp, xã 
Mai Pha, thành phố Lạng Sơn của Công ty TNHH vận tải ô tô Hợp Nhất đã được 
UBND tỉnh trả lời không đồng ý cho Công ty thuê tại Công văn số 594/UBND-
KTN ngày 28/6/2017 về việc xin thuê đất để mở rộng bãi xe vận tải  của Công ty 
TNHH vận tải ô tô Hợp Nhất. 

UBND tỉnh yêu cầu Công ty quản lý, sử dụng phần diện tích đã được cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng ranh giới, mục đích đất được 
thuê. Trường hợp Công ty vẫn có nhu cầu đầu tư xây dựng bãi đỗ xe mới theo 
quy mô lớn hơn và diện tích sử dụng đất rộng hơn, yêu cầu Công ty chủ động 
liên hệ với Sở Xây dựng để được giới thiệu tìm địa điểm khác đáp ứng được nhu 
cầu của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Công ty TNHH vận tải ô tô Hợp Nhất 
và các cơ quan liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TN&MT, XD, GTVT; 
- Thanh tra tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
 các phòng: TH, KTN, KTTH; 
- Lưu: VT, KTN(NVH). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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