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 Kính gửi:  
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- UBND huyện Lộc Bình. 

 

Xem xét Báo cáo số 322/BC-SKHĐT ngày 28/5/2018 của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư về dự án Trồng rừng sản xuất tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, đồng 
chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

 1. Giao Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu 
tư, UBND huyện Lộc Bình và cơ quan liên quan trong tháng 6/2018 tham mưu 
UBND tỉnh thực hiện thủ tục thu hồi đất đã cho Công ty Cổ phần Phát triển tài 
nguyên thiên nhiên Đại Dương thuê để thực hiện dự án Trồng rừng sản xuất tại 
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn theo quy định của pháp luật về đất đai. 

 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Lộc Bình và các 
cơ quan liên quan chủ động triển khai các công việc thuộc trách nhiệm của đơn vị 
liên quan đến việc chấm dứt hoạt động dự án trên của Công ty Cổ phần Phát triển 
tài nguyên thiên nhiên Đại Dương theo các quy định hiện hành. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 
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