
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-KT 
 

V/v khẩn trương báo cáo kết quả thực 

hiện chuyển mục đích sử dụng đất 

trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất 

rừng đặc dụng để thực hiện các dự án 

Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2020 

 

 

       Kính gửi:   

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND các huyện: Bắc Sơn, Đình Lập, Lộc Bình. 
 

Xem xét Báo cáo số 294/BC-STNMT ngày 29/6/2020 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện chuyển 

mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện 

các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ 

trách UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu UBND các huyện: Bắc Sơn, Đình Lập, Lộc Bình: 

- Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chậm báo cáo kết quả thực hiện 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng 

thực hiện các dự án trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 

2161/VP-KT ngày 02/6/2020 của Văn phòng UBND tỉnh; có biện pháp xử lý 

phù hợp đối với các tập thể, cá nhân liên quan để chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả 

thực thi công vụ, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

- Khẩn trương rà soát, ban hành báo cáo kết quả thực hiện nội dung trên 

gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp chậm nhất ngày 06/7/2020. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát, tổng hợp xây dựng 

dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về nội dung trên; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh 

chậm nhất ngày 08/7/2020. 

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

 
  

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng: KT, TH-NC; 

- Lưu: VT, KT (NNT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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