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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số: 2248 /VP-KTN 
 

V/v chủ trương thu hồi, giao đất 
cho Ban Quản lý Chợ Giếng 

vuông quản lý, sử dụng 

 Lạng Sơn, ngày 07 tháng 6  năm 2019 

                                                      
                              Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường. 
- UBND thành phố Lạng Sơn. 
 

 

           Xem xét Báo cáo số 270/BC-STNMT ngày 04/6/2019 của Sở Tài nguyên 
và Môi trường về kết quả xem xét đề nghị thu hồi, giao đất cho Ban Quản lý chợ 
Giếng Vuông quản lý tại khối 1, phường Hoàng Văn Thụ của UBND thành phố 
Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

 1. Trước mắt UBND tỉnh chưa xem xét thu hồi và giao khu đất Chợ Giếng 
Vuông tại khối 1, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn cho Ban Quản 
lý chợ Giếng Vuông quản lý do UBND tỉnh đã có chủ trương chuyển đổi mô 
hình quản lý chợ Giếng Vuông sang mô hình doanh nghiệp hoặc hợp tác xã 
quản lý theo quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 
của UBND tỉnh ban hành quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ 
trên địa bàn tỉnh (Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh số 301/TB-UBND ngày 31/5/2019). 

 2. Giao UBND thành phố Lạng Sơn kiểm tra, làm rõ nguyên nhân giảm 
2.375,65m2 đất so với Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 19/11/2001 của 
UBND tỉnh về thu hồi, giao đất cho UBND thị xã Lạng Sơn xây dựng Chợ thực 
phẩm tươi sống thị xã và rà soát về nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng diện 
tích 162m2 đất nằm ngoài phạm vi ranh giới của Quyết định trên; báo cáo, đề 
xuất UBND tỉnh trong tháng 7/2019. 

 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: XD, CT, TC; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
các phòng: KTTH, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (NNT) 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
 


		2019-06-07T09:08:20+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân


		2019-06-07T09:08:37+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




