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HUYỆN VĂN QUAN 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 40/TB-UBND Văn Quan, ngày 11 tháng 3  năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Về việc di dời vật kiến trúc và cây cối, hoa màu 

tại khu đất Ban quản lý dự án 661 

Kính gửi: Ông Hoàng Thanh Phan, Phố Tân Long, thị trấn Văn Quan, 

huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn 

Thực hiện quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc thu hồi đất đã giao cho Ban quản lý dự án 661 huyện Văn Quan, 

giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Quan quản lý; Quyết định số 

2778/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kế 

hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch 31/KH-

UBND ngày 13/02/2018 của UBND huyện Văn Quan về việc Đấu giá quyền sử 

dụng đất trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2018 đối với các khu đất Ban Quản lý 

dự án 661, Kho vật tư nông nghiệp, Chợ Trung tâm thị trấn Văn Quan và Bến xe 

cũ thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan; Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 

21/02/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất khu 

đất Ban Quản lý dự án 661 (cũ), phố Tân Long, thị trấn Văn Quan, huyện Văn 

Quan, tỉnh Lạng Sơn;  

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Văn Quan đã có Thông báo số 18/TB-

TTPTQĐ ngày 21/3/2018 về việc di dời vật kiến trúc và cây cối hoa màu tại khu 

đất ban quản lý dự án 661. Thời hạn thông báo di dời từ ngày 22/3/2018 đến hết 

ngày 22/9/2018, tuy nhiên đến nay gia đình ông vẫn chưa di dời.  

UBND huyện Văn Quan thông báo cho ông và gia đình di dời tài sản vật 

kiến trúc và cây cối hoa màu ra khỏi khu đất trên để UBND huyện Văn Quan có 

mặt bằng sạch đưa đất vào đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn di dời trước ngày 

15/3/2019. 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan yêu cầu ông và gia đình nghiêm túc thực 

hiện nội dung thông báo này./. 

  

KT. CHỦ TỊCH 
Nơi nhận                                                                                        
- Như trên;                                                                                 
- CT, các PCT UBND huyện (B/C); 

- Trung Tâm PTQĐ huyện; 

- Lưu: VT; 

 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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