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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 690/UBND-TNMT 
 

V/v chuẩn bị nội dung cho cuộc họp theo  
Giấy mời số 196/GM-UBND ngày  

12/6/2019 của UBND tỉnh. 

Chi Lăng, ngày 21 tháng 6 năm 2019 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. 

 

UBND huyện Chi Lăng nhận được Công văn số 833/STNMT-QLĐĐ ngày 
17/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về việc chuẩn bị nội dung cho 
cuộc họp theo Giấy mời số 196/GM-UBND ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh. Sau 
khi nghiên cứu, UBND huyện Chi Lăng có ý kiến như sau: 

Ngoài các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và tình hình chuyển mục đích sử dụng đất 
được nêu tại Báo cáo số 258/BC-STNMT ngày 31/5/2019 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường thì các nội dung khó khăn, vướng mắc, bất cập khác trên địa bàn 
huyện Chi Lăng đã được UBND huyện Chi Lăng nêu trong Báo cáo số 349/BC-
UBND ngày 07/6/2019 về Các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác quản 
lý Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện chi Lăng. 

Đến thời điểm hiện tại, UBND huyện Chi Lăng chưa có ý kiến bổ sung, 
UBND huyện Chi Lăng sẽ tiếp tục nghiên cứu và có ý kiến đóng góp cụ thể sau.  

Trên đây là nội dung phản hồi của UBND huyện Chi Lăng về Công văn số 
833/STNMT-QLĐĐ ngày 17/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh./. 
 
 
Nơi nhận:                                                                      
- Như trên; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, TNMT, LAT. 
                                                                                   

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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