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Hữu Lũng, ngày       tháng 12 năm 2021 
V/v xử lý nghiêm đối với phần Công 

ty CP Bê tông Lạng Sơn thuê đất của 

dân để đặt trạm trộn bê tông không 

đúng mục đích sử dụng đất. 

 

 

 

Kính gửi:  

- UBND xã Sơn Hà; 

- Công ty Cổ phần Bê tông Lạng Sơn. 

 

Trên cơ sở kết quả kiểm tra và làm việc của Phòng Tài nguyên và Môi 

trường cùng các cơ quan chuyên môn của huyện phát hiện việc Công ty Cổ phần 

Bê tông Lạng Sơn tự ý thuê đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân tại thôn Ao 

Đẫu, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng để đặt  trạm bê tông để cung ứng sản phẩm bê 

tông tươi trên địa bàn. UBND xã Sơn Hà đã kiểm tra, xử lý và lập biên bản vi 

phạm hành chính năm 2018 đối với ông Đào Duy Đức trú tại thôn Ao Đẫu, xã 

Sơn Hà, huyện Hữu Lũng. Qua kiểm tra, cơ quan chuyên môn của huyện đã yêu 

cầu Công ty di dời nhiều lần nhưng đến nay Công ty cổ phần Bê tông Lạng Sơn 

vẫn không chấp hành, cố ý tiếp tục hoạt động trên diện tích đất nông nghiệp thuê 

của hộ dân. Đối với phần diện tích đất UBND xã quản lý, đến nay Công ty chưa 

hoàn thiện di chuyển cống thương phẩm (đã di chuyển máy móc, nhà xưởng) để 

trả lại mặt bằng theo cam kết. 

Để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nêu trên, UBND huyện có ý kiến 

chỉ đạo như sau: 

1. Đối với Công ty Cổ phần Bê tông Lạng Sơn. 

- Yêu cầu Công ty cổ phần Bê tông Lạng Sơn chấm dứt hoạt động trái 

phép và tổ chức tháo dỡ trang thiết bị máy móc, vật tư trên phần đất nông nghiệp 

mà Công ty thuê của ông Hoàng Kỳ Trụ trú tại thôn Ao Đẫu, xã Sơn Hà, huyện 

Hữu Lũng.  

- Khẩn trương di dời tài sản trên đất là cống đúc bê tông sẵn để bàn giao 

mặt bằng cho UBND xã Sơn Hà quản lý theo quy định đối với quỹ đất UBND 

xã quản lý. 

- Nếu công ty không chấp hành, UBND huyện sẽ chỉ đạo xử lý, cưỡng chế 

thực hiện theo quy định hiện hành. Yêu cầu Công ty khôi phục, trả lại hiện trạng 

ban đầu của thửa đất, thời gian thực hiện trước ngày 30/12/2021. 

 

2. Giao Uỷ ban nhân dân xã Sơn Hà. 

- Kiểm tra, rà soát lại quá trình xử lý vi phạm đối với ông Đào Duy Đức 

năm 2018 (đối tượng, hành vi...); tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hành 

vi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình không phép đối 

với Công ty Cổ phần Bê Tông Lạng Sơn thuê đất đối với hộ ông Hoàng Kỳ Trụ 



và các cá nhân khác có liên quan xong trước ngày 15/12/2021 báo cáo UBND 

huyện kết quả thực hiện. 

- Tổ chức làm việc, yêu cầu hộ gia đình, cá nhân được giao quản lý, sử 

dụng đất, Công ty chấm dứt hợp đồng thê đất, tổ chức di dời tài sản trên đất, 

khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/12/2021.  

Quá trình xử lý vụ việc nếu có phát sinh vướng mắc chủ động tham khảo, xin ý 

kiến các phòng ban của huyện. 

3. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, 

phòng Tư pháp huyện. 

- Phối hợp, hỗ trợ UBND xã Sơn Hà xử lý dứt điểm vụ việc vi phạm đúng 

theo quy định về đất đai, xây dựng; 

- Tham mưu các biện pháp xử lý về đất đai, môi trường, Xây dựng đảm 

bảo theo quy định. Tham mưu việc tổ chức thực hiện cưỡng chế nếu công ty 

không chấp hành đảm bảo nghiêm theo quy định; 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND xã Sơn Hà 

khẩn trương tổ chức thực hiện. Yêu cầu Công ty cổ phần Bê tông Lạng Sơn chấp 

hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các Phòng: KT-HT, TN&MT; 

- C, PVP HĐND & UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

 

  Bùi Quốc Khánh 
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