
 

 

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 đề xuất thực hiện và dự thảo báo 

cáo tổng kết Nghị quyết số 19-

NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XI 

Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 438-

TB/VPTU ngày 27/4/2021 về Công văn số 10-CV/BCĐ ngày 19/4/2021 của 

Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 

khóa XI, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như 

sau: 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan nghiên cứu, đề xuất thực hiện và dự thảo báo cáo của Tỉnh ủy về tổng kết 

10 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa 

XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh 

toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản thành 

nước công nghiệp hoá theo hướng hiện đại theo yêu cầu của Thường trực Tỉnh 

ủy tại Thông báo trên; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 08/6/2021. 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường, các 

cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng chuyên môn, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (NNT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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