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V/v giải quyết đề nghị của Công ty 

TNHH Xây dựng Vĩnh Long 

 

 

 

Kính gửi:  

- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- UBND huyện Lộc Bình; 

- Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Long. 
 

Xem xét Báo cáo số 148/BC-BQLKKTCK ngày 15/6/2021 của Ban Quản 

lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn về đề nghị của Công ty TNHH 

Xây dựng Vĩnh Long thuê đất tại cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, đồng chí 

Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý phương án xử lý đề nghị của Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh 

Long về cho thuê đất thực hiện dự án Điạ điểm tâp̣ kết, kiểm tra hàng hóa xuất 

nhâp̣ khẩu, kho ngoaị quan lưu giữ hàng hóa xuất nhâp̣ khẩu nông sản - thủy 

sản, dic̣h vu ̣ kinh doanh tổng hơp̣, khu chế biến hàng hóa xuất nhâp̣ khẩu cửa 

khẩu Chi Ma, huyêṇ Lôc̣ Bình như nội dung báo cáo, đề xuất của Ban Quản lý 

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tại văn bản trên. 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn có trách nhiệm 

hướng dẫn, đôn đốc các bên liên quan triển khai tiếp các thủ tục, đồng thời chủ 

động thực hiện các nội dung công việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của Ban 

liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất đối với phần diện tích đủ điều kiện theo 

quy định pháp luật hiện hành. 

2. UBND huyện Lộc Bình khẩn trương hoàn thành kiểm tra, xử lý vi 

phạm đối với các dự án thuộc nhóm có hạng mục công trình xây dựng không 

phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, lấn chiếm đất 

công theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại mục 2 Thông báo số 337/TB-UBND 

ngày 25/6/2020, báo cáo UBND tỉnh kết quả trong tháng 7/2021. 

3. Yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Long thực hiện nghiêm túc 

các quyết định, chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến dự 

án; khẩn trương hoàn thiện thủ tục thuê đất đối với phần diện tích đã đủ điều 

kiện cho thuê theo đúng quy định. Rà soát lại nhu cầu sử dụng đất, khả năng giải 

phóng mặt bằng thực tế để có kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp, đẩy nhanh 

tiến độ giải phóng mặt bằng tại phần diện tích còn lại thuộc dự án và thực hiện 

thủ tục đề xuất điều chỉnh tiến độ dự án cho phù hợp với tình hình thực tế. 

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: KHĐT, XD, TNMT; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  Phòng THNC, Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(VQK).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

Dương Văn Chiều 
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