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                   Kính gửi:   

- Sở Tài nguyên và Môi trường. 

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

Xem xét Báo cáo số 103/BC-STNMT ngày 01/3/2019 của Sở Tài nguyên 
và Môi trường về kết quả kiểm tra các khu đất trên địa bàn xã Tân Thanh, huyện 
Văn Lãng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý kết quả kiểm tra, phương án xử lý các khu đất trên địa bàn xã 
Tân Thanh, huyện Văn Lãng như đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ 
thể:  

a) Cho Công ty cổ phần Thành Đô và Công ty cổ phần Dạy nghề nhân đạo 
Sinh Lộc tiếp tục thuê đất để thực hiện dự án tại cửa khẩu Tân Thanh, huyện 
Văn Lãng theo Quyết định số 1533/QĐ-UB-KT ngày 13/8/2003 và Quyết định 
số 373/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh.  

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn thông 
báo, yêu cầu Công ty cổ phần Thành Đô và Công ty cổ phần Dạy nghề nhân đạo 
Sinh Lộc chấm dứt ngay hành vi sử dụng đất không đúng mục đích được cho 
thuê; đồng thời chủ động rà soát, lập phương án bổ sung, điều chỉnh mục tiêu dự 
án đầu tư để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, sử dụng đất đúng mục 
đích được cho thuê.  

b) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thành lập  
Đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh để tiến hành thanh tra toàn diện đối với Dự 
án đầu tư xây dựng Văn phòng giao dịch, cửa hàng mua bán và giới thiệu sản 
phẩm tại cửa khẩu Tân Thanh của Công ty TNHH Tân Thanh 24h và Dự án xây 
dựng văn phòng đại diện và cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Công ty TNHH 
Hưng Hà để làm rõ các vi phạm, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên 
quan; hoàn thành, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 20/3/2019. 

2. Yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn tăng 
cường kiểm tra việc thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trong các khu vực 
cửa khẩu, kịp thời phát hiện các tổ chức, cá nhân có hành vi sử dụng đất không 
đúng mục đích, chậm đưa đất vào sử dụng để có phương án xử lý theo quy định. 

Đôn đốc việc khắc phục các sai phạm của Công ty cổ phần Thành Đô và 
Công ty cổ phần Dạy nghề nhân đạo Sinh Lộc. Trường hợp Công ty tiếp tục có 
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hành vi sử dụng đất không đúng mục đích thì báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo xử 
lý, thu hồi đất theo quy định của pháp luật.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ 
quan liên quan thực hiện./. 

 
  

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các sở: XD, TC, KH&ĐT, CT; 
- UBND các huyện: Văn Lãng, Cao Lộc, Tràng Định, 
  Lộc Bình, Đình Lập; 
- CTCP Thành Đô, CTCP Dạy nghề nhân  
  đạo Sinh Lộc, Công ty TNHH Tân Thanh 24h,  
  Công ty TNHH Hưng Hà; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: KTN, KTTH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (NNT).  
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