
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-KT Lạng Sơn, ngày      tháng    năm 2020 
V/v tăng cường công tác quản lý  

nhà nước về đất đai, xây dựng,  

môi trường 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Công ty TNHH MTV Xe điện DK Việt Nhật. 
 

 

Xem xét Báo cáo số 498/BC-UBND ngày 19/6/2020 của UBND thành phố 

Lạng Sơn về việc sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Xe điện DK Việt Nhật, 

đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. UBND thành phố Lạng Sơn cần tăng cường công tác quản lý nhà nước 

về đất đai, xây dựng, môi trường trên địa bàn quản lý; kịp thời phát hiện, xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Nghiêm túc rút kinh 

nghiệm về những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, 

xây dựng, bảo vệ môi trường trong thời gian qua. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, hướng dẫn Công ty TNHH MTV 

Xe điện DK Việt Nhật khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về môi trường theo đúng 

quy định pháp luật hiện hành.  

3. Công ty TNHH MTV Xe điện DK Việt Nhật có trách nhiệm thực hiện 

nghiêm túc, đầy đủ quy định pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và 

pháp luật có liên quan trong quá trình triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh 

của đơn vị. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, XD; 

- C,PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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