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UBND tỉnh cho Công ty cổ phần 

Đầu tư xây dựng Hoàng Dương thuê 
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 Lạng Sơn, ngày       tháng  6  năm 2022 

                                                      

 

                                       Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 

Xem xét Báo cáo số 53/BC-STNMT ngày 01/6/2022 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về việc rà soát hồ sơ trình UBND tỉnh cho Công ty cổ phần Đầu tư xây 

dựng Hoàng Dương thuê đất, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Đồng ý với kết quả rà soát của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo 

số 53/BC-STNMT ngày 01/6/2022. 

2. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường chất lượng công tác 

thẩm định, kiểm soát văn bản trình UBND tỉnh về lĩnh vực đất đai do có nhiều sai 

sót trong thời gian qua; đồng thời chỉ đạo cán bộ, công chức các bộ phận chuyên 

môn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao phải nâng cao trách nhiệm, bảo 

đảm chặt chẽ, tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Đất đai và các văn 

bản hướng dẫn thi hành. 

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

hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Sở Nội vụ; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH-NC,  

Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (NNT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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