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Số:         /VP-KTN 
V/v đồng ý cho UBND huyện  

Hữu Lũng tiếp tục thực hiện thủ 

tục giao đất và cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất 

 Lạng Sơn, ngày     tháng 4 năm 2020 

                                                      

                          Kính gửi: UBND huyện Hữu Lũng. 
 

Xem xét Báo cáo số 141/BC-UBND ngày 30/3/2020 của UBND huyện 

Hữu Lũng về kết quả rà soát các căn cứ, điều kiện giao đất có thu tiền sử dụng đất 

cho 14 hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân và nguyên là cán bộ, công nhân 

của Công ty Cổ phần ACC-78, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Đồng ý cho UBND huyện Hữu Lũng tiếp tục thực hiện thủ tục giao đất 

có thu tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 14 hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công 

nhân và nguyên là cán bộ, công nhân của Công ty Cổ phần ACC-78 theo chủ 

trương của UBND tỉnh tại Thông báo số 374a/TB-UBND ngày 20/6/2019. 

2. UBND huyện Hữu Lũng khẩn trương chỉ đạo các cơ quan liên quan 

xem xét xử lý dứt điểm kiến nghị của Công ty Cổ phần ACC-78 theo ý kiến chỉ 

đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 934/VP-KTN ngày 13/3/2020 của Văn 

phòng UBND tỉnh. 

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; 

- Thanh tra tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các phòng: KTTH, TH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (NNT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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