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Lạng Sơn, ngày  24  tháng  5  năm 2018 
 

V/v xem xét phương án xử lý tài sản 
tại khu đất đã  thu hồi của Công ty 

TNHH Thương mại sản xuất 
Hoàng Tân  

 
 

 
 

Kính gửi:  
- Sở Tài nguyên và Môi trường;  
- UBND huyện Cao Lộc; 
- Ngân hàng cổ phần Thương mại Đại Chúng Việt Nam. 

 
 

Xem xét Báo cáo số 149/BC-STNMT ngày 09/5/2018 của Sở Tài nguyên 
và Môi trường về kết quả xem xét đề nghị xin thuê đất bổ sung của Công ty 
TNHH Sản xuất và Thương mại H&T, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện 
Cao Lộc và các cơ quan liên quan làm việc với Ngân hàng Thương mại cổ phần 
Đại Chúng Việt Nam để xem xét xử lý tài sản trên đất mà Công ty cổ phần đầu 
tư thương mại và sản xuất Hoàng Tân đang thế chấp tại Ngân hàng. Trong thời 
hạn từ nay đến ngày 15/6/2018, nếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng 
Việt Nam không xử lý xong tài sản thế chấp của Công ty cổ phần đầu tư thương 
mại và sản xuất Hoàng Tân, thì thông báo cho các bên liên quan về việc Nhà 
nước thu hồi đất không bồi thường tài sản gắn liền với đất theo quy định tại 
Điều 92 Luật Đất đai năm 2013. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ 
quan liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, XD, TC, TP; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
 các phòng: TH, KTN, KTTH; 
- Lưu: VT, KTN(NVH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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