
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:     /VP-KTN 
V/v tập trung giải quyết các trường hợp 

xâm canh  sử dụng đất quốc phòng tại 

xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng  

Lạng Sơn, ngày       tháng 12 năm 2019 

 

                                 Kính gửi  

- UBND huyện Hữu Lũng; 

- Bộ Tư lệnh Công binh - Bộ Quốc phòng.  

 

Thực hiện Công văn số 5597/BTL-KT ngày 09/12/2019 của Bộ Tư lệnh 

Công binh về việc đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải quyết dứt điểm xâm canh, cấp 

chồng Giấy CNQSD đất trên đất quốc phòng của Kho K87/Cục Kỹ thuật tại xã 

Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

UBND huyện Hữu Lũng tập trung chỉ đạo giải quyết các trường hợp cấp 

chồng Giấy CNQSD đất, các trường hợp xâm canh sử dụng đất quốc phòng để 

hoàn tất thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng diện tích đất 

do các hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng tại thôn Đồng Lai, xã Đồng Tân, 

huyện Hữu Lũng giao cho Kho K87/Cục Kỹ thuật quản lý, sử dụng vào mục đích 

đất quốc phòng theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công 

văn số 203/VP-KTN ngày 20/9/2019; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung 

vượt thẩm quyền (nếu có). 

(Gửi kèm theo Công văn số 5597/BTL-KT trên hệ thống VNPT-iOffice). 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để UBND huyện Hữu Lũng, các cơ 

quan liên quan thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng chuyên môn, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (NNT).  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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