UBND TỈNH LẠNG SƠN
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3299 /VP-KTN

Lạng Sơn, ngày 12 tháng 8 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v chỉ đạo rà soát kết quả đo đạc
đất có nguồn gốc của nông, lâm
trường trả về địa phương

Kính gửi:
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Lộc Bình.
Xem xét Báo cáo số 408/BC-UBND ngày 06/8/2019 của UBND huyện
Lộc Bình về tình hình kết quả lập phương án sử dụng đất có nguồn gốc Công ty
TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình trả về địa phương, đồng chí Hồ Tiến Thiệu,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra nội dung đề nghị của UBND
huyện Lộc Bình tại Báo cáo nêu trên. Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị được
giao đo đạc xác định ranh giới, mốc ranh giới sử dụng đất có nguồn gốc từ nông,
lâm trường khẩn trương phối hợp với UBND huyện và UBND các xã liên quan
tổ chức kiểm tra, đối chiếu hồ sơ đất đai của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp
Lộc Bình với kết quả đo đạc để thực hiện chỉnh lý, bổ sung các khu đất có nguồn
gốc đất Công ty dự kiến trả về địa phương theo đúng hiện trạng sử dụng đất.
Trường hợp đơn vị đo đạc không thực hiện thì cương quyết không thanh
toán kinh phí đã thực hiện. Đồng thời lựa chọn đơn vị có đủ năng lực, trình độ
để thực hiện đo đạc chỉnh lý, bổ sung đảm bảo bàn giao kết quả đo đạc cho
UBND huyện Lộc Bình trước ngày 20/8/2019 để xây dựng phương án sử dụng
đất theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh (hoàn thành trong tháng 8/2019).
Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường,
UBND huyện Lộc Bình biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh,
các phòng: KTN, TH, TT TH-CB;
- Lưu: VT, KTN (NNT).
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