
 

 

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 hướng dẫn Công ty TNHH Huy 

Hoàng hoàn thiện thủ tục thuê đất 

Lạng Sơn, ngày      tháng 02 năm 2023 

 

 

                           Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND huyện Văn Lãng; 

- Công ty TNHH Huy Hoàng. 
 

Xem xét Báo cáo số 32/BC-STNMT ngày 15/01/2023 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về kết quả tình hình quản lý, sử dụng khu đất và công tác bảo vệ 

môi trường Bãi xử lý rác Tân Lang tại xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng, đồng chí 

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

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Công ty TNHH Huy 

Hoàng rà soát, xác định diện tích đất giữ lại để phục vụ phương án sản xuất, kinh 

doanh và phần diện tích đất bàn giao cho cơ quan nhà nước quản lý, sử dụng để 

làm cơ sở hoàn thiện thủ tục về đất đai theo quy định.  

2. Giao UBND huyện Văn Lãng tiếp tục chỉ đạo giám sát, nghiệm thu thực 

hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và xử lý nước rỉ 

rác tại Bãi xử lý rác Tân Lang theo đúng quy định pháp luật. 

3. Công ty TNHH Huy Hoàng tập trung nguồn lực thực hiện dự án Mở 

rộng nâng cấp Bãi xử lý rác thải Tân Lang theo đúng chủ trương đầu tư đã được 

phê duyệt.  

 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, TC, KHĐT, TP; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, 

  Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, KT (NNT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Quang Khánh 
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