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Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 

Xem xét Báo cáo số 184/BC-STNMT, ngày 30/5/2018 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường về việc báo cáo kết quả kiểm tra, xem xét kiến nghị cư tri Khu dân cư 
N16, thị trấn Cao Lộc, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý 
kiến như sau: 

Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường chưa đánh giá, xác định rõ các sai 
phạm, tính chất, mức độ sai phạm của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển nhà 
Tân Sơn Thành trong việc không thực hiện dự án theo đúng Giấy chứng nhận đầu 
tư đã được cấp, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất...; chưa đề xuất được biện 
pháp xử lý đối với các sai phạm của Công ty và cách giải quyết các vướng mắc 
theo quy định.  

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo lại, trong đó làm rõ các nội 
dung trên, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 6/2018. 

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

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KHĐT, XD, TC;  
- UBND huyện Cao Lộc; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
các phòng: TH, NC, KTTH, KTN; 
- Lưu VT, KTN(VAT). 
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