
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  616   /STNMT-TTr 
V/v báo báo kết quả thực hiện Đề án tăng 

cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng 

đất đai giai đoạn đến 2020 trong năm 2018. 

Lạng Sơn, ngày 09  tháng 6  năm 2018 

 

                      Kính gửi: - Thanh tra tỉnh Lạng Sơn; 

                      - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.  
 

Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 30/11/2016 của Ủy ban nhân 

tỉnh Lạng Sơn thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng 
đất đai giai đoạn đến 2020; Công văn số 2270/BTNMT-TCĐĐ ngày 05/5/2018 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Công văn số 1696/VP-KTN ngày 

15/5/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án 

tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020 
trong năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

1. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 
30/11/2016 của Ủy ban nhân tỉnh và tình hình thực tế đã triển khai thực hiện, Sở 

Tài nguyên và Môi trường đề nghị Thanh tra tỉnh, UBND các huyện, thành phố 

quan tâm, chỉ đạo thực hiện báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi 

phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020 trong năm 2018 theo đề 
cương báo cáo kèm theo Công văn số 2270/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 05/5/2015 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường (gửi kèm theo), cụ thể:  

- UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn báo cáo đối với các nội dung tại 
điểm 1, điểm 2, điểm 4, Mục I; Mục II; Mục III của Công văn số 2270/BTNMT-

TCĐĐ ngày 05/5/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Thanh tra tỉnh báo cáo đối với nội dung tại điểm 1, điểm 3, Mục I; Mục 

III của Công văn số 2270/BTNMT-TCĐĐ, trên cơ sở Kết quả Thanh tra tại Ban 
Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn năm 2017  

(Số liệu tổng hợp theo mẫu biểu kèm Công văn). 

2. Báo cáo gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/11/2018  

(thông qua Thanh tra Sở) để tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường 

trước ngày 30/11/2018 (bản số gửi theo địa chỉ: hungtnmtls18@gmail.com). 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Thanh tra tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (B/c); 

- Thường trực các huyện, thành ủy (Để phối 
hợp lãnh đạo, chỉ đạo); 

- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- TN CNTT TNMT (đăng trên Website); 
- Lưu: VT, TTr. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

Đã ký 

 

 

Bùi Văn Côi 
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