
 

 

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 tập trung xử lý dứt điểm tài sản trên 

đất của Nhà máy gạch Lan Thái   

Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2022 

 

 

               Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát 

  triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên; 

- UBND huyện Bắc Sơn. 
 

Xét Báo cáo số 397/BC-STNMT ngày 29/7/2022 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về xem xét đề nghị của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên (sau đây viết tắt là BIDV - Chi 

nhánh Thái Nguyên) về Dự án nhà máy gạch Lan Thái, đồng chí Lương Trọng 

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

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 

397/BC-STNMT.  

Giao UBND huyện Bắc Sơn khẩn trương thực hiện điều chỉnh quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất đối với khu đất của dự án Nhà máy sản xuất gạch xây dựng 

Lan Thái tại xã Bắc Quỳnh (xã Quỳnh Sơn trước khi sáp nhập), huyện Bắc Sơn 

theo đúng với mục đích sử dụng đất sản xuất vật liệu xây dựng để tạo điều kiện 

cho BIDV - Chi nhánh Thái Nguyên thực hiện phương án xử lý tài sản của dự án 

Nhà máy sản xuất gạch xây dựng Lan Thái nhằm thu hồi nợ theo quy định.  

2. Đồng ý cho BIDV - Chi nhánh Thái Nguyên được tiếp tục thực hiện 

phương án xử lý tài sản của Nhà máy gạch Lan Thái (gồm tài sản trên đất và dây 

chuyền máy móc thiết bị) theo quy định. Thời gian xử lý tài sản để thu hồi nợ đến 

hết quý IV/2022 (theo cam kết của BIDV - Chi nhánh Thái Nguyên tại Công văn 

số 2310/CV-BIDV-TN ngày 25/7/2022). Trường hợp hết quý IV/2022, BIDV - 

Chi nhánh Thái Nguyên không thực hiện được phương án xử lý tài sản, Sở Tài 

nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh thu hồi đất theo quy định. 

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, TP; 

- Thanh tra tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng THNC,  

  Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (NNT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Vũ Quang Khánh 
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