
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /VP-KT Lạng Sơn, ngày     tháng 8 năm 2020 
V/v kiểm tra nội dung báo chí phản 

ánh liên quan đến Công ty TNHH 

MTV Xe điện DK Việt Nhật 

 

 

Kính gửi: Thanh tra tỉnh. 

 

Gần đây một số báo điện tử (baotainguyenmoitruong.vn, daidoanket.vn, 

baophapluat.vn...) có đưa tin, bài viết phản ánh về việc Công ty TNHH MTV Xe 

điện DK Việt Nhật không tuân thủ đúng quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, xây 

dựng, môi trường... khi thực hiện đầu tư xây dựng các công trình trụ sở, nhà 

xưởng của Công ty tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. Để làm rõ các thông 

tin liên quan, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật 

hiện hành, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Chánh Thanh tra tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành gồm lãnh 

đạo Thanh tra tỉnh làm Trưởng Đoàn, thành viên là đại diện các Sở, ngành: Kế 

hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, UBND 

thành phố Lạng Sơn và cơ quan có liên quan, tổ chức kiểm tra việc tuân thủ quy 

định pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường... của Công ty TNHH 

MTV Xe điện DK Việt Nhật khi thực hiện xây dựng công trình trụ sở, nhà xưởng 

tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. Thời gian hoàn thành kiểm tra, báo cáo 

UBND tỉnh trước ngày 10/9/2020. 

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; 

- Các Sở: KH-ĐT, XD, TN-MT; 

- Công an tỉnh; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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