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HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 
Số:        /UBND-TNMT 

V/v ý kiến về điều chỉnh dự án đầu 

tư Nhà máy gia công, sản xuất các 

sản phẩm từ nhựa cây, nhựa thông 

tại huyện Đình Lập 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đình Lập, ngày       tháng 4 năm 2020 

            

   

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. 
 

 

Ủy ban nhân dân huyện nhận được Công văn số 432/SKHĐT-KTĐN 

ngày 27/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc xin ý kiến 

điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy gia công, sản xuất các sản phẩm từ nhựa thông 

huyện Đình Lập của nhà đầu tư nước ngoài. 

 Sau khi xem xét nội dung và hồ sơ kèm theo, UBND huyện có ý kiến như 

sau: 

Về đề nghị điều chỉnh diện tích sử dụng đất để mở rộng thực hiện dự án: 

Công ty TNHH Rosin Industries Việt Nam đã được UBND tỉnh cho thuê đất để 

thực hiện dự án đầu tư Nhà máy gia công, sản xuất các sản phẩm từ nhựa cây, 

nhựa thông huyện Đình Lập tại Quyết định số 318/QĐ-UBND, ngày 

07/02/2018, với diện tích 20.915,6m
2
, tại thôn Quan Hòa, xã Cường Lợi, huyện 

Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Công ty đã sử dụng đất để xây dựng Nhà máy đúng 

mục đích được thuê theo quy định. 

Để mở rộng diện tích Nhà máy, xây dựng thêm một số hạng mục cần thiết 

cho dự án, Công ty đã đề nghị được thuê thêm một phần diện tích đất liền kề với 

khu đất của Công ty đã được UBND tỉnh cho thuê. Diện tích đất này đã được 

các cơ quan chuyên môn của huyện và UBND xã Cường Lợi đo đạc để xác định 

cụ thể tại thực địa, như sau: diện tích đề nghị cho thuê đất bổ sung để mở rộng 

Nhà máy là 2.233m
2
, diện tích đất này trước đây là đất đường cũ (Đường ĐH 

48), sau khi Nhà nước thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường tránh 

ngập vào trung tâm các xã nghèo miền núi 30A: Đồng Thắng, Cường Lợi, Lâm 

Ca; bảo đảm an sinh xã hội và phục vụ an ninh – quốc phòng huyện Đình Lập, 

đã chỉnh tuyến đoạn tuyến này. Hiện nay diện tích đất đoạn tuyến cũ này không 

còn sử dụng vào mục đích giao thông và diện tích đất này do nhà nước quản lý, 

không phải thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. Diện tích đề nghị bổ 

sung cho dự án xây dựng nhà máy phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

của huyện đã được phê duyệt. 

 Trên cơ sở đề xuất điều chỉnh bổ sung diện tích của nhà đầu tư và căn cứ 

các quy định hiện hành, UBND huyện nhất trí để nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung 

diện tích đất nêu trên cho dự án.  



Kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, điều chỉnh bổ sung dự án đầu 

tư Nhà máy gia công, sản xuất các sản phẩm từ nhựa cây, nhựa thông huyện 

Đình Lập theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: TCKH, TNMT, KTHT; 

- UBND xã Cường Lợi; 

- Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 

 

 

 


		2020-04-06T10:26:54+0700


		2020-04-06T10:26:54+0700


		2020-04-06T10:26:54+0700


		2020-04-06T10:27:26+0700




