
UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 
 

Số:              /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 02 năm 2021 
ơ 

V/v liên quan đến Dự án Trung tâm 

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 

của Công ty cổ phần Thương mại 

tổng hợp Cường Quốc 

 
Kính gửi:  

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; 

- UBND huyện Cao Lộc; 

- Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp Cường Quốc. 

 

Xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp Cường Quốc 

tại văn bản số 14-01/2021/CTY CPTMTHCQ ngày 14/01/2021 về việc tạo điều 

kiện để triển khai Dự án trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và Báo cáo 

số 63/BC-STNMT ngày 05/02/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả 

xem xét đề nghị của Công ty, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý 

kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc không chấp 

thuận đề nghị của Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp Cường Quốc tại văn bản 

số 14-01/2021/CTY CPTMTHCQ ngày 14/01/2021 do đơn vị chưa hoàn thành 

các thủ tục pháp lý về xây dựng, đất đai, môi trường và khoáng sản; nội dung đề 

nghị không phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. 

Yêu cầu Công ty rà soát lại nội dung dự án, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, 

thủ tục pháp lý về xây dựng, đất đai, môi trường, lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép 

khai thác khoáng sản (đất san lấp) theo quy định tại Luật Khoáng sản năm 2010 và 

các văn bản có liên quan để thực hiện dự án đầu tư. 

2. Giao Sở Công Thương xem xét, đánh giá sự ảnh hưởng của đường điện 

và vị trí cột điện 110 kV đang tồn tại trên khu đất dự án Trung tâm Chăm sóc sức 

khỏe người cao tuổi; chủ động hướng dẫn, yêu cầu Công ty thực hiện nghiêm các 

quy định về hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trong quá trình 

triển khai dự án. 

3. UBND huyện Cao Lộc kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai; 

xem xét thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với các cá nhân có liên 

quan theo đúng quy định pháp luật hiện hành. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động hướng dẫn Công ty cổ phần 

Thương mại tổng hợp Cường Quốc thực hiện các thủ tục về môi trường, cấp phép 

khai thác khoáng sản thuộc dự án bảo đảm tính hợp lý, khả thi; tổ chức thẩm định, 

trình UBND tỉnh xem xét theo đúng quy định pháp luật. 
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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: XD, GTVT, LĐ-TBXH; 

- C, PVP 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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