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Lạng Sơn, ngày  07  tháng 8  năm 2018 

 
 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

Thực hiện Công văn số 4032/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30/7/2018 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường về việc chuẩn bị kiểm kê đất đai năm 2019 và thực 
hiện thống kê đất đai năm 2018, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, hướng dẫn UBND cấp huyện thực hiện các 
nội dung theo yêu cầu tại Công văn số 4032/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30/7/2018; 
hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng và thời hạn các nội 
dung theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 2. Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí và dự kiến bố trí kinh phí để 
thực hiện trong năm 2019 và năm 2020, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

Sao gửi Công văn số 4032/BTNMT-TCQLĐĐ qua eOffice. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh để Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Sở Tài chính; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng: KTTH, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (NNT). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
 


		2018-08-07T14:35:20+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




