
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:4611/VP-NC 

V/v chuẩn bị tham luận tại Hội nghị 
tổng kết 03 năm thực hiện Quy chế 

phối hợp số 01/QCPH-UBND-
TAND ngày 10/4/2015. 

Lạng Sơn, ngày  19 tháng  11  năm 2018 

 
 

           Kính gửi:  
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Thanh tra tỉnh; 
- Chi cục Kiểm lâm; 
- UBND huyện Hữu Lũng. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 658/KH-UB-TA ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn và Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn về tổ chức Hội nghị Tổng kết 03 
năm thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPH-UBND-TAND ngày 10/4/2015 
trong công tác giải quyết các vụ án hành chính, các vụ án dân sự và triển khai 
thực hiện Quy chế phối hợp mới. Để chương trình Hội nghị tổng kết đạt hiệu 
quả, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Chi cục Kiểm lâm, 
UBND huyện Hữu Lũng chuẩn bị bài phát biểu tham luận tại Hội nghị tổng kết 
03 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPH-UBND-TAND ngày 
10/4/2015, gửi về Tòa án nhân dân tỉnh trước ngày 21/11/2018 để tổng hợp. 

(Kế hoạch số 658/KH-UB-TA được gửi kèm theo trên eOffice) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường, 
Thanh tra tỉnh, Chi cục Kiểm lâm, UBND huyện Hữu Lũng thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Tòa án nhân dân tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, NC, TH; 
- Lưu: VT, NC (HTMĐ). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 
 

Hoàng Văn Quý 
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