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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:544/UBND-KTN 

V/v công khai quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất cấp tỉnh 

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 6 năm 2018 

 
Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Văn phòng UBND tỉnh. 

 

Xem xét Công văn số 621/STNMT-QLĐĐ ngày 11/6/2018 của Sở Tài 
nguyên và Môi trường về việc xin ý kiến công khai quy hoạch sử dụng đất năm 
2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp tỉnh, UBND tỉnh có ý 
kiến như sau: 

1. Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công khai bản 
Quy hoạch sử dụng đất (bản giấy) đến năm 2020 tại trụ sở Sở Tài nguyên và 
Môi trường (địa chỉ tại: Số 01 Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng 
Sơn) và trên Trang thông tin điện tử của Sở. Việc công bố công khai phải thực 
hiện trong suốt kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tại vị trí thuận tiện cho 
người dân đến tra cứu, theo dõi. 

2. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường 
đăng tải Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 
(2016 - 2020) tỉnh Lạng Sơn trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy 
định./. 

 
 

Nơi nhận:  
- TT. Tỉnh ủy; 
- TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố;  
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng chuyên môn, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (NNT).  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Lý Vinh Quang 
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