
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /VP-KT 
V/v lùi thời hạn đề xuất cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý 

khách sạn TNH do đổi tên 

Lạng Sơn, ngày      tháng  9  năm 2020 

 

 

                      Kính gửi:   

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý khách sạn TNH. 
 

Xem xét Báo cáo số 417/BC-STNMT ngày 27/8/2020 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ 

phần Đầu tư và Quản lý khách sạn TNH do thay đổi tên, đồng chí Hồ Tiến 

Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

Để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, giảm tối đa các lần phê duyệt điều 

chỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi 

trường lùi thời hạn đề xuất điều chỉnh Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 

03/4/2020 của UBND tỉnh về việc cho Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý khách 

sạn TNH thuê đất để sử dụng vào mục đích đất trụ sở làm việc cho đến khi Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy có kết luận chính thức về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư 

xây dựng khách sạn SOJO và thương mại dịch vụ Lạng Sơn. 

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, TC; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng: KT, TH-NC; 

- Lưu: VT, KT (NNT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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