
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 xin thuê đất của Công ty cổ 

phần Liên doanh công nghệ Gạch 

không nung Lạng Sơn 

 Lạng Sơn, ngày     tháng 5 năm 2020 

                                                      

                          Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND huyện Văn Lãng. 
 

Xem xét Báo cáo 186/BC-STNMT ngày 29/4/2020 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về việc bổ sung, giải trình đề xuất UBND tỉnh cho thuê đất tại Báo cáo 

số 145/BC-STNMT ngày 07/4/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chưa cho 

Công ty cổ phần Liên doanh công nghệ Gạch không nung Lạng Sơn thuê đất tại 

thôn Bản Làng, xã Tân Lang (nay là xã Bắc Việt) và thôn Thanh Hảo, xã Bắc 

Hùng, huyện Văn Lãng để thực hiện dự án khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây 

dựng thông thường tại mỏ cát, sỏi Tân Lang, xã Tân Lang, huyện Văn Lãng do 

khu đất xin thuê chưa phù hợp với kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện 

Văn Lãng đã được phê duyệt. 

2. Giao UBND huyện Văn Lãng rà soát, thực hiện trình tự, thủ tục về đất 

đai theo quy định để làm căn cứ thực hiện việc cho doanh nghiệp thuê đất. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường, 

UBND huyện Văn Lãng và 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: KTTH, TH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (NNT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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