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Số:         /VP-KT 
V/v tăng cường kiểm tra, xử lý 

nghiêm các trường hợp lấn, chiếm 

đất dự án để trồng cây 

 Lạng Sơn, ngày     tháng 6 năm 2020 

                                                      

                          Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Công ty cổ phần Cánh Đồng Vàng Lạng Sơn. 

 

Xem xét Báo cáo 246/BC-STNMT ngày 29/5/2020 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về kết quả kiểm tra, đề xuất UBND tỉnh giải quyết đề nghị của Công 

ty cổ phần Cánh Đồng Vàng Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 

phụ trách UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. UBND thành phố Lạng Sơn chỉ đạo UBND xã Quảng Lạc, các cơ quan 

liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyên, giải thích cho các hộ dân trong 

khu vực dự án về nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng khu đất nhằm tạo sự 

đồng thuận để Công ty cổ phần Cánh Đồng Vàng Lạng Sơn triển khai dự án. 

Tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường 

hợp có hành vi ngăn cản, tranh chấp, lấn, chiếm đất, phá hoại tài sản trên khu đất 

đã được UBND tỉnh cho Công ty cổ phần Cánh Đồng Vàng Lạng Sơn thuê tại 

Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 30/01/2020. Đồng thời rà soát, xác minh, 

củng cố hồ sơ để xử lý dứt điểm các trường hợp đã có hành vi lấn, chiếm đất để 

trồng cây trên khu đất đã cho Công ty thuê; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực 

hiện trong tháng 6 năm 2020. 

2. Yêu cầu Công ty cổ phần Cánh Đồng Vàng Lạng Sơn khẩn trương xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện dự án, gửi UBND xã Quảng Lạc và UBND 

thành phố Lạng Sơn để phối hợp giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực 

hiện dự án (nếu có); quản lý chặt chẽ và sử dụng đất đúng mục đích, vị trí, ranh 

giới khu đất được cho thuê. 

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

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- C, PVP UBND tỉnh,  

các phòng: KT, TH-NC; 

- Lưu: VT, KT (NNT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

Dương Văn Chiều 
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