
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

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

 

Số:  4089 /VP-KTN 
 

V/v kết quả kiểm tra đề nghị của 
UBND thành phố Lạng Sơn về thu 
hồi đất của Công ty Cổ phần Giống 

lâm nghiệp vùng Đông Bắc 

 Lạng Sơn, ngày 07 tháng 10  năm 2019 

                                            
           

Kính gửi: 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- UBND thành phố Lạng Sơn. 
 

 

Xem xét Báo cáo số 671/BC-UBND ngày 30/8/2019 của UBND thành 
phố Lạng Sơn về giải quyết tranh chấp đất rừng giữa các hộ gia đình cá nhân với 
Công ty cổ phần giống lâm nghiệp vùng Đông Bắc tại xã Quảng Lạc và Báo cáo 
số 501/BC-STNMT ngày 27/9/2019 về kết quả xem xét đề nghị của UBND 
thành phố Lạng Sơn tại Báo cáo số 671/BC-UBND ngày 30/8/2019, đồng chí 
Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường lùi thời hạn tham mưu UBND 
tỉnh xử lý diện tích đất đã cho Công ty cổ phần giống lâm nghiệp vùng Đông 
Bắc thuê tại Quyết định số 151 UB/QĐ-UB ngày 20/4/1988 đến sau khi có Kết 
luận thanh tra theo Quyết định số 1886/QĐ-UBND ngày 03/10/2019 của Chủ 
tịch UBND tỉnh về thành lập Đoàn thanh tra liên ngành, thanh tra toàn diện việc 
chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất, nghĩa vụ tài 
chính về đất đai và các quy định pháp luật liên quan của Công ty Cổ phần Giống 
lâm nghiệp vùng Đông Bắc. 

2. UBND thành phố Lạng Sơn chỉ đạo xác minh, giải quyết việc tranh 
chấp diện tích 06 ha đất giữa 03 hộ gia đình, cá nhân với Công ty cổ phần giống 
lâm nghiệp vùng Đông Bắc tại khu đồi Khau Tâm, xã Quảng Lạc theo quy định 
của pháp luật; báo cáo đề xuất UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền. 

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

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

  
 

 
 
 

Dương Văn Chiều 
 


		2019-10-07T08:30:22+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân


		2019-10-07T08:30:50+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




