
 

 

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 10 năm 2021 
 

V/v xử lý sự trùng lấn diện tích đất 

đề xuất thực hiện dự án Đầu tư phát 

triển cây Mắc ca tại xã Hoa Thám, 

huyện Bình Gia với các hộ dân có 

đơn xin giao đất  

 

  

Kính gửi:  

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

 - UBND huyện Bình Gia. 
 

 Xem xét Báo cáo số 480/BC-SKHĐT ngày 13/10/2021 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về kết quả kiểm tra thực địa, làm rõ khu đất đề xuất thực hiện dự án Đầu 

tư phát triển cây Mắc ca tại xã Hoa Thám, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, đồng 

chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

 Giao UBND huyện Bình Gia rà soát lại quỹ đất trên địa bàn xã Hoa Thám 

để bố trí giao đất canh tác cho 03 hộ dân có đơn xin giao đất trùng lấn với diện 

tích đề xuất thực hiện dự án Đầu tư phát triển cây Mắc ca tại xã Hoa Thám, huyện 

Bình Gia của nhà đầu tư Công ty Cổ phần Liên Việt Lạng Sơn. Trường hợp 

không còn quỹ đất khác phù hợp, xem xét bố trí giao đất cho 03 hộ dân tại vị trí 

đề xuất với diện tích hợp lý, bảo đảm cho các hộ dân đủ đất canh tác, ổn định đời 

sống. Báo cáo kết quả rà soát, xử lý vụ việc nêu trên về Sở Kế hoạch và Đầu tư 

trước ngày 15/11/2021 để xem xét, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt chấp thuận 

chủ trương đầu tư dự án Đầu tư phát triển cây Mắc ca tại xã Hoa Thám, huyện 

Bình Gia theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để UBND huyện Bình Gia, các cơ quan 

liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TN&MT, NN&PTNT; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH-NC; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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