
 

 

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 báo cáo vướng mắc trong thực 

hiện các thủ tục về đất đai tại dự 

án Bến xe hàng hóa xuất nhập 

khẩu, Kho ngoại quan, Khu chế 

biến gia công hàng hóa xuất nhập 

khẩu Đạt Phát  

Lạng Sơn, ngày       tháng 02 năm 2021 

 

                           Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND huyện Văn Lãng.  

 

Thực hiện Thông báo số 27/TB-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh 

về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh ngày 13/01/2021 về nội dung rà soát các dự án chưa được phê duyệt 

chủ trương đầu tư, chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý nhưng đã triển khai đầu tư xây 

dựng tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao UBND huyện Văn Lãng chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư rà soát, 

báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) cụ thể vướng mắc trong 

việc thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận  

quyền sử duṇg đất tại dự án Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu, Kho ngoại quan, 

Khu chế biến gia công hàng hóa xuất nhập khẩu Đạt Phát; hoàn thành, báo cáo 

UBND tỉnh trước ngày 10/3/2021. 

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan thẩm tra, đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý vướng mắc tại dự án 

sau khi nhận được báo cáo của UBND huyện Văn Lãng; hoàn thành, báo cáo 

UBND tỉnh trong tháng 3/2021. 

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;  

- Công ty CP SX và XNK Đạt Phát; 

- C, PVP UBND tỉnh, phòng THNC; 

- Lưu: VT, KTN (NNT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 

Dương Văn Chiều 
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