
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-KTN Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2020 
 

V/v khẩn trương giải quyết kiến nghị 

liên quan đến dự án Xây dựng trụ sở 

giao dịch, khu dịch vụ thương mại, 

văn phòng cho thuê, nhà nghỉ phục 

vụ cho lái xe, chủ hàng tại cửa khẩu 

Tân Thanh 

 

 

Kính gửi: UBND huyện Văn Lãng 

 

Xem xét Báo cáo số 179/BC-UBND ngày 29/4/2020 của UBND huyện Văn 

Lãng về giải quyết nội dung kiến nghị của Công ty TNHH Xuân Cương về dự án 

Xây dựng trụ sở giao dịch, khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà nghỉ 

phục vụ cho lái xe, chủ hàng tại cửa khẩu Tân Thanh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, 

Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Việc UBND huyện Văn Lãng và các cơ quan liên quan chưa có biện pháp 

xử lý dứt điểm thu hồi phần diện tích 425m2 đất đã giải phóng mặt bằng nhưng bị 

các hộ dân tái lấn chiếm sử dụng từ tháng 01/2016 đến nay là quá chậm trễ.  

Yêu cầu UBND huyện Văn Lãng khẩn trương giải quyết đơn khiếu nại của 

công dân liên quan đến khu đất trên; đồng thời tổ chức thu hồi, giải tỏa mặt bằng 

bị lấn chiếm, bàn giao đất cho Công ty TNHH Xuân Cương để thực hiện dự án 

Xây dựng trụ sở giao dịch, khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà nghỉ 

phục vụ cho lái xe, chủ hàng tại cửa khẩu Tân Thanh theo đúng quyết định cho 

thuê đất của Nhà nước; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh kết quả thưc̣ hiêṇ trong 

tháng 5/2020. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để UBND huyện Văn Lãng, các cơ quan 

liên quan thưc̣ hiêṇ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, XD, TNMT; 

- Ban QL KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- Công ty TNHH Xuân Cương; 

- C,PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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