
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 giải quyết kiến nghị của Công ty 

cổ phần Đầu tư Thăng Long tại khu 

vực Cửa khẩu Tân Thanh 

 

 
 

Kính gửi:  

- Sở Tài chính; 

- UBND huyện Văn Lãng; 

- Công ty cổ phần Đầu tư Thăng Long. 

 
 

Xem xét Báo cáo số 422/BC-UBND ngày 14/8/2020 của UBND huyện Văn 

Lãng về giải quyết kiến nghị của Công ty cổ phần Đầu tư Thăng Long tại Khu 

vực cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề xuất của UBND huyện Văn Lãng. Sau khi có Bản án phúc  

thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội về vụ việc Công ty TNHH Tài 

chính Hồng Hà khởi kiện UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 389/QĐ-

UBND ngày 26/02/2018 về việc phê duyệt phương án xác định giá trị tài sản do 

Công ty TNHH Tài chính Hồng Hà - Hà Nội đầu tư trên Lô đất C18, cửa khẩu 

Tân Thanh, UBND tỉnh sẽ xem xét, giao UBND huyện Văn Lãng và các cơ quan 

chức năng tiếp tục giải quyết kiến nghị của Công ty cổ phần Đầu tư Thăng Long. 

2. Sở Tài chính chủ động báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả tham gia tố 

tụng theo Quyết định số 5557/QĐ/2020/QĐ-PT ngày 22/7/2020 của Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Hà Nội về việc đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm; trên cơ sở bản án 

phúc thẩm, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, 

đề xuất UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo xử lý theo quy định. 

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 nguyên và Môi trường; 

- Ban QL KKTCK Đồng Đăng - 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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