
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /STNMT-TTr Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2022 
V/v triển khai ứng dụng, nhân rộng kết quả 

thực hiện Đề tài khoa học vào thực tiễn 
 

 

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn. 
 

Thực hiện Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn Về việc công nhận kết quả thực hiện Đề tài: “Nghiên cứu quản lý việc 

sử dụng đất nông nghiệp hiệu trên địa bàn huyện Chi Lăng và Hữu Lũng phục 

vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới”, trong đó tại 

Điều 2 có giao cơ quan chủ trì (Sở Tài nguyên và Môi trường) triển khai ứng 

dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. 

Để kết quả nghiên cứu được ứng dụng, nhân rộng vào thực tiễn, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn triển khai 

ứng dụng, nhận rộng kết quả nghiên cứu đến các phòng, đơn vị, UBND các 

xã/phường/thị trấn và các cơ quan có liên quan tại địa phương vào công tác 

nghiên cứu, quản lý nhà nước về đất đai, nông nghiệp và xây dựng nông thôn 

mới, nhất là trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gắn với định 

hướng phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương và thực tế về điều kiện tự nhiên 

văn hóa từng vùng. Trong quá trình triển khai thực hiện, rút ra kết quả ứng dụng 

thực tiễn của từng địa phương cụ thể để đề xuất cơ quan có thẩm quyền hoàn 

thiện thể chế, cơ chế, chính sách trong quản lý đất đai nói chung, quản lý sử 

dụng đất nông nghiệp góp phần xây dựng và phát triển nông thôn bền vững. 

(Có gửi file kết quả nghiên cứu Đề tài kèm theo Công văn này) 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai ứng dụng, 

nhân rộng kết quả nghiên cứu của đề tài vào thực tiễn tại địa phương và báo cáo 

kết quả triển khai về Sở Tài nguyên và Môi trường trước 25/12 hàng năm./. 

 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Học viện Nông nghiệp Việt Nam; 

- Sở KH&CN; 

- Sở NN&PTNT; 

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TN&MT/NN&PTNT các huyện. TPLS; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TTr, HSĐT. 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Côi 
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