
UBND TỈNH LẠNG SƠN  
VĂN PHÒNG 

 

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

Số: 2954 /VP-KTN 
 

V/v tăng cường phối hợp trong việc 
thực hiện nhiệm vụ được giao 

Lạng Sơn, ngày 19 tháng 7  năm 2019 

 

                         
                               Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; 
- UBND thành phố Lạng Sơn. 

 

Xem xét Báo cáo số 336/BC-STNMT ngày 28/6/2019 của Sở Tài nguyên 
và Môi trường, Báo cáo số 799/BQLDA-QLDA2 ngày 10/7/2019 của Ban Quản 
lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Báo cáo số  519/BC-UBND ngày 09/7/2019 
của UBND thành phố Lạng Sơn về việc giải trình nguyên nhân chậm phối hợp 
trong việc giải quyết nhiệm vụ được UBND tỉnh giao liên quan đến giao các ô 
đất tái định cư tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố, đồng chí Phạm 
Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh 
nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao; tăng cường công tác 
phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan để tổng hợp thông tin, tài liệu, 
chấp hành chế độ báo cáo đúng yêu cầu, đảm bảo chất lượng, hiệu quả công 
việc. 

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND thành phố Lạng Sơn tăng 
cường công tác trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được UBND 
tỉnh giao; chỉ đạo đội ngũ cán bộ, công chức trực thuộc bám sát công việc do 
đơn vị đề xuất, hoặc được giao phối hợp xử lý để nâng cao hiệu quả, tiến độ giải 
quyết công việc. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.   
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
các phòng: NC, TH; 
- Lưu: VT, KTN (NNT).  
 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
Dương Văn Chiều 
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