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Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 

Xem xét Báo cáo số 187/BC-STNMT ngày 31/5/2018 của Sở Tài nguyên 
và Môi trường về việc xem xét hình thức sử dụng đất Dự án xây dựng cơ sở hạ 
tầng kỹ thuật và nhà ở chia lô liền kề tại Tiểu khu tái định cư khối 9, phường 
Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, 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 nêu được lý do không thực 
hiện đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án theo đề xuất của Ban cán sự đảng 
UBND tỉnh tại Tờ trình số 188-TTr/BCSĐ ngày 07/11/2017, đã được Thường 
trực Tỉnh ủy đồng ý tại Kết luận số 320-KL/TU ngày 13/11/2017: Việc thực hiện 
dự án góp phần tạo nguồn vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản từ trước đến 
nay chưa có nguồn thanh toán; góp phần tăng hiệu quả sử dụng đất (do doanh 
nghiệp không có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích Nhà nước cho thuê ban 
đầu); đồng thời không phản ánh đúng hiện trạng khu đất đề nghị thu hồi, giao cho 
Công ty Cổ phần Hoàng Hà thực hiện dự án do chính Công ty Cổ phần Hoàng Hà 
đang quản lý, sử dụng làm trụ sở; chưa làm rõ Công ty Cổ phần Hoàng Hà chính 
là pháp nhân kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ pháp lý của Công ty TNHH Dệt 
may Việt Linh trước đây, dẫn đến việc tham mưu xử lý không đúng quy định của 
pháp luật và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. 

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường làm rõ các nội dung trên, đồng thời 
đề xuất hướng xử lý đối với Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 25/8/2004 của 
UBND tỉnh do chưa được thực hiện hoàn thành; đề xuất lại hình thức sử dụng đất 
của dự án phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan; tổ chức kiểm điểm, 
làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan việc thực hiện nhiệm vụ thiếu trách 
nhiệm, dẫn đến việc tham mưu xử lý không đúng quy định của pháp luật và chỉ 
đạo của lãnh đạo tỉnh nêu 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, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, XD, TC;   
- UBND thành phố Lạng Sơn;   
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KTN, KTTH, TH; 
- Lưu: VT, KTN.  
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