
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /VP-KT 
V/v tổ chức phổ biến các nội dung Nghị 

định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020  của Chính phủ 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2021 

 

 

                                 Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 148/BTNMT-TCQLĐ ngày 12/01/2021 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc phổ biến nội dung của Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh ban hành văn bản quy định chi tiết các 

nội dung được Chính phủ giao trong Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020 theo thẩm quyền để bảo đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất trên địa 

bàn tỉnh; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4/2021. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị trực thuộc phổ biến nội dung của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP 

ngày 18/12/2020 đến các đối tượng có liên quan, đặc biệt là cán bộ làm công tác 

quản lý đất đai tại địa phương để nắm, hiểu rõ và áp dụng thực hiện theo đúng 

quy định của pháp luật. 

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

quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở: TC, XD, TP; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng THNC; 

- Lưu: VT, KT (NNT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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