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Số:  4911/VP-KTN 
V/v xin gia hạn thời hạn sử dụng đất 

của Công ty TNHH Thành Long 

 Lạng Sơn, ngày  27 tháng 11  năm 2019 

                                                   
                                  Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Công ty TNHH Thành Long. 

 

Xem xét Văn bản số 25/TL-VP ngày 28/10/2019 của Công ty TNHH Thành 
Long đề nghị được gia hạn thời gian thuê đất tại số 54 đường Bắc Sơn, phường 
Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn; Báo cáo số 616/BC-STNMT ngày 
20/11/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất xử lý đề nghị của Công ty 
TNHH Thành Long, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 
như sau: 

1. Năm 2014, UBND tỉnh đã có chủ trương thu hồi khu đất cho Công ty 
TNHH Thành Long thuê để làm mặt bằng nhà xưởng sản xuất tại số 54 đường Bắc 
Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn (tại Thông báo số 105/TB-
UBND ngày ngày 09/5/2014, Thông báo số 280/TB-UBND ngày 27/11/2014). 
Công ty đã biết chủ trương thu hồi đất của UBND tỉnh và đã có cam kết di chuyển 
nhà xưởng sau 36 tháng kể từ ngày ban hành Thông báo số 280/TB-UBND ngày 
27/11/2014 của UBND tỉnh (Bản cam kết số 122/TL-VP ngày 16/12/2014), nhưng 
đến nay Công ty không thực hiện việc di chuyển nhà xưởng theo đúng cam kết. 

Để công tác quản lý, sử dụng khu đất được thực hiện theo đúng quy định của 
pháp luật về đất đai và xây dựng, UBND tỉnh không đồng ý cho Công ty TNHH 
Thành Long gia hạn thời gian thuê khu đất trên đến năm 2024.  

Yêu cầu Công ty TNHH Thành Long chấp hành nghiêm chủ trương giải 
quyết của UBND tỉnh về việc thu hồi khu đất trên; phối hợp chặt chẽ với các cơ 
quan chức năng trong việc tháo dỡ, xử lý tài sản gắn liền với khu đất để bàn giao 
mặt bằng cho Nhà nước. 

2. UBND thành phố Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan 
khẩn trương kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc Công ty TNHH Thành Long thực hiện 
tháo dỡ, xử lý công trình xây dựng tại khu đất trên để bàn giao mặt bằng cho Nhà 
nước theo quy định. 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: Tài chính, Xây dựng;  
- Công an tỉnh; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
các phòng: KTN, KTTH, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (NNT).

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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