
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:             /VP-KT    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Lạng Sơn, ngày       tháng     năm 2020 

V/v vướng mắc trong việc thực 

hiện quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực đất đai 

 

  

            Kính gửi: 

  

 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND thành phố Lạng Sơn. 

 

Xem xét Báo cáo số 515/BC-UBND ngày 25/6/2020 của UBND thành 

phố Lạng Sơn về vướng mắc trong việc thực hiện Nghị định số 91/2019/NĐ-CP 

ngày 19/11/2019 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực đất đai, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh có ý 

kiến như sau: 

1. Nội dung báo cáo của UBND thành phố Lạng Sơn không phải văn bản 

xin chủ trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà là nội dung tham vấn pháp lý 

đối với cấp trên. Yêu cầu UBND thành phố Lạng Sơn chấn chỉnh, rút kinh 

nghiệm trong việc chấp hành trật tự kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đối với các 

vướng mắc nêu tại Báo cáo số 515/BC-UBND ngày 25/6/2020, UBND thành 

phố cần chủ động nghiên cứu, tham vấn ý kiến của các cơ quan chuyên môn để 

xem xét, giải quyết theo quy định. Trường hợp cần phải xin chủ trương của 

UBND tỉnh để giải quyết khó khăn, vướng mắc, UBND thành phố Lạng Sơn cần 

báo cáo, đề xuất hướng giải quyết cụ thể đối với từng nội dung vướng mắc để 

xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định. 

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các 

huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tổng hợp các nội dung vướng mắc 

trong việc thực hiện Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính 

phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai để tham mưu 

UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo tháo gỡ hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem 

xét, hướng dẫn giải quyết theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường, 

UBND thành phố Lạng Sơn thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Sở Tư pháp; 

- Thanh tra tỉnh; 

- UBND các huyện; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng: KT, THNC, BTCD; 

- Lưu: VT, KT (NNT). 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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