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Số:2206/VP-KTN 

V/v xử lý khu đất Công ty Cơ khí 
và Cơ điện tại huyện Bắc Sơn 

Lạng Sơn, ngày   18  tháng 6 năm 2018 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 

Xem xét Báo cáo số 208/BC-STNMT ngày 08/6/2018 của Sở Tài nguyên 
và Môi trường về kết quả xem xét kiến nghị của UBND huyện Bắc Sơn đối với 
khu đất Công ty Cơ khí và Cơ điện quản lý tại xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, 
đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý thu hồi khu đất Công ty Cơ khí và Cơ điện quản lý tại xã Long 
Đống, huyện Bắc Sơn như đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo 
số 208/BC-STNMT ngày 08/6/2018.  

Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên 
quan, trong tháng 6/2018 trình UBND tỉnh quyết định thu hồi khu đất nêu trên 
theo quy định.  

2. Sở Tài chính khẩn trương hoàn thiện báo cáo đề xuất phương án đấu 
giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; đề xuất phương án xử lý tiền 
thu được sau đấu giá theo quy định (đã giao tại Công văn số 1436/VP-KTTH 
ngày 26/4/2018 của Văn phòng UBND tỉnh). 

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

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Sở Tài chính; 
- UBND huyện Bắc Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng chuyên môn, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (NNT).  

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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