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V/v xử lý đất nền đường giao thông 
cũ trên địa bàn huyện Văn Quan 

Lạng Sơn, ngày 02  tháng 8 năm 2019 

 

 

Kính gửi:  
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- UBND huyện Văn Quan. 

 

Xem xét Báo cáo số 397/BC-STNMT ngày 29/7/2019 của Sở Tài nguyên 
và Môi trường về kết quả xem xét đề nghị thu hồi đất, giao đất đường giao thông 
(cũ) tại các điểm cắt cua trên tuyến Quốc lộ 1B hiện không sử dụng thuộc địa 
bàn huyện Văn Quan, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương giao các khu đất nền đường giao thông (cũ) được 
hình thành sau khi thực hiện dự án cải tạo điểm đen giao thông trên tuyến Quốc 
lộ 1B, đoạn qua địa bàn huyện Văn Quan cho các cơ quan quản lý, sử dụng như 
sau: 

- Giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Quan khu đất tại 
Km38+600, thuộc xã Tú Xuyên và khu đất tại Km 38+900 thuộc xã Lương 
Năng để quản lý, lập phương án sử dụng đất theo quy hoạch. 

 - Giao cho UBND xã Lương Năng, huyện Văn Quan khu đất tại Km 
39+400 và  khu đất tại Km 40+100 thuộc xã Lương Năng để quản lý, sử dụng 
vào mục đích đường giao thông cho cộng đồng dân cư theo hiện trạng.   

- Giao cho Trường Tiểu học xã Lương Năng khu đất tại Km 41+500 thuộc 
xã Lương Năng để quản lý, sử dụng theo hiện trạng. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND huyện Văn Quan, 
Trường Tiểu học xã Lương Năng lập hồ sơ xin giao đất để quản lý, sử dụng đất 
theo quy định. 

3. UBND huyện Văn Quan có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chức năng 
quản lý chặt chẽ không để người dân lấn, chiếm đất, xây dựng trái phép. Đồng 
thời, thông báo cho người sử dụng đất tại các khu đất nền đường giao thông (cũ) 
thực hiện di dời tài sản trên đất để bàn giao mặt bằng cho Nhà nước theo quy 
định./. 
  

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các Sở: XD, GTVT; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: KTN,TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (NNT).  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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