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Lạng Sơn, ngày 29  tháng 11 năm 2019 

 

V/v giải quyết đề nghị của Công ty 
TNHH MTV Tổng công ty xăng dầu 

Quân đội 
 

Kính gửi:   
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- UBND huyện Cao Lộc. 

 

 Xem xét Văn bản số 892/CT-KTVT ngày 20/11/2019 của Công ty TNHH 
MTV Tổng công ty xăng dầu Quân đội về việc báo cáo tiến độ dự án Trạm cấp 
phát xăng dầu và kho vật tư tổng hợp QL 1A tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến 
Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. UBND huyện Cao Lộc chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đoàn thể trên 
địa bàn tích cực hỗ trợ Công ty TNHH MTV Tổng công ty xăng dầu Quân đội 
trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận thực hiện giải phóng mặt 
bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho dự án trên tinh thần bảo đảm hài hòa lợi ích, 
quyền lợi giữa người dân và doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ 
về đất đai theo quy định. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, 
nhiệm vụ chủ động xem xét, hướng dẫn Công ty TNHH MTV Tổng công ty xăng 
dầu Quân đội thực hiện thủ tục đề nghị giao đất, cho thuê đất, giãn tiến độ dự án; 
báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền. 

(Gửi kèm Văn bản số 892/CT-KTVT ngày 20/11/2019 qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Công ty TNHH MTV Tổng công ty  
  xăng dầu Quân đội; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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