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V/v thực hiện dự án khu vực khẩu 
Tân Thanh của Công ty cổ phần 
Vận tải thương mại Bảo Nguyên 

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

 
Lạng Sơn, ngày  27 tháng 11 năm 2018 

 
                  Kính gửi::  

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; 
- UBND huyện Văn Lãng; 
- Công ty cổ phần Vận tải thương mại Bảo Nguyên. 

 
Xem xét Báo cáo số 525/BC- STNMT ngày 16/11/2018 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về việc thực hiện dự án của Công ty cổ phần Vận tải thương mại Bảo 
Nguyên, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án 
Khu quản lý phương tiện, hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh, 
huyện Văn Lãng là đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Dự 
án thuộc đối tượng Nhà nước thu hồi đất và giao đất theo hình thức thuê đất. 

Xuất phát từ tình hình thực tế của dự án, khuyến khích doanh nghiệp tự thỏa 
thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với các hộ gia đình và cá nhân trong 
phạm vi dự án. Đối với các trường hợp không tự thỏa thuận được thì thực hiện quy 
trình Nhà nước thu hồi và giao đất thực hiện dự án. UBND huyện Văn Lãng và Sở 
Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện trình tự, thủ tục lập bổ sung danh 
mục dự án có sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.  

2. Công ty cổ phần Vận tải thương mại Bảo Nguyên chủ động làm việc với 
Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và UBND huyện Văn 
Lãng thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 630/VP-KTN 
ngày 27/02/2018 và Công văn số 1174/VP-KTN ngày 09/4/2018; thực hiện các thủ 
tục thuê đất theo quy định đối với phần diện tích đất Công ty đã nhận chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất với các hộ gia đình, cá nhân thuộc dự án đầu tư đã được 
cấp có thầm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư. 

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; 
- Các Sở: GTVT, XD, TC; 
- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
các Phòng: KTN, KTTH, TH; 
- Lưu: VT, KTN (VAT). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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