
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 
Số:           /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2021 
 

V/v quản lý, xử lý vụ việc đổ 

nước (nghi hóa chất) vào gốc 

cây Sưa tại khuôn viên Sở Kế 

hoạch và Đầu tư và Sở Nội vụ 

 

 

 

Kính gửi:  

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

 - Công an tỉnh. 

 

Xem xét Công văn số 02/SKHĐT-VP ngày 22/01/2021 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về việc báo cáo sự việc có đối tượng lạ đổ nước (nghi hóa chất) vào gốc 

cây Sưa tại khuôn viên Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Nội vụ, đồng chí Lương 

Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc 

phục, xử lý, chăm sóc nhằm giảm thiểu các tác động xấu ảnh hưởng đến sinh 

trưởng, phát triển của cây; phối hợp điều tra, xử lý các đối tượng có hành vi hủy 

hoại tài sản Nhà nước. 

2. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng lập chuyên án điều tra, xử lý 

nghiêm các đối tượng có hành vi hủy hoại, đổ nước (nghi hóa chất) vào gốc cây 

Sưa tại khuôn viên Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Nội vụ theo quy định của pháp 

luật. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh để các các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: NNPTNT, TN&MT, KH&CN, NV; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH-NC; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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