
 

 

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 khẩn trương phối hợp giải trình 

các nội dung hồ sơ chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án 

Đầu tư mở rộng, nâng công suất mỏ 

than Na Dương 

Lạng Sơn, ngày      tháng 02 năm 2023 

 

 

          Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- UBND huyện Lộc Bình. 
 

Xem xét Báo cáo số 44/BC-STNMT ngày 31/01/2023 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về tiến độ thực hiện rà soát, giải trình, bổ sung các nội dung theo 

yêu cầu của Tổng cục Quản lý đất đai tại văn bản số 3462/TCQLĐĐ-CQHĐĐ 

ngày 31/12/2022, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý 

kiến như sau: 

1. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Lộc 

Bình khẩn trương rà soát, hoàn thành văn bản giải trình đầy đủ các nội dung theo 

yêu cầu của Tổng cục Quản lý đất đai tại văn bản số 3462/TCQLĐĐ-CQHĐĐ 

ngày 31/12/2022 và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 

114/STNMT-QLĐĐ ngày 13/01/2023, gửi UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi 

trường trước ngày 06/02/2023. 

2. Căn cứ văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND 

huyện Lộc Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện dự thảo báo cáo của 

UBND tỉnh giải trình, bổ sung các nội dung theo yêu cầu của Tổng cục Quản lý 

đất đai tại Công văn số 3462/TCQLĐĐ-CQHĐĐ, gửi UBND tỉnh trước ngày 

14/02/2023. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH; 

   Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, KT (NNT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Quang Khánh 
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