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Thực hiện Công văn số 60/VP-KT, ngày 06/01/2022 của Văn phòng
UBND tỉnh về việc Thực hiện Kết luận của Thường trực tỉnh ủy về Báo cáo số
385-BC/BCSĐ, ngày 15/12/2021 của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh,
trong đó:
- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan,
chậm nhất trong ngày 08/01/2022 trình Chủ tịch UBND tỉnh thành lập tổ công tác
liên ngành của tỉnh (thành phần theo báo cáo số 385 - BC/BCSĐ ngày 15/12/2021
của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh) để thực hiện nhiệm vụ Thường trực tỉnh ủy chỉ
đạo tại Kết luận trên.
- Tổ công tác liên ngành có trách nhiệm tổ chức rà soát, tham mưu Ban cán
sự Đảng UBND tỉnh báo cáo đề xuất Thường trực Tỉnh ủy giải quyết nội dung,
nhiệm vụ trên trước ngày 18/01/2022.
Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng mời họp như sau:
1. Nội dung:
Thống nhất nội dung rà soát hiện trạng đất, hiện trạng các loại rừng của các
dự án mới để điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai
đoạn 2021-2025 tỉnh Lạng Sơn.
2. Thành phần
2.1. Sở Nông nghiệp và PTNT.
- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm; Phòng Kế hoạch – Tài chính.
2.2. Các Sở, ngành:
Đại diện lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư,
Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, Ban kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng.
2.3. UBND các huyện, Thành phố.
Đại diện Lãnh đạo UBND, Phòng tài nguyên và Môi trường các huyện,
thành phố.
3. Thời gian: 14 giờ 00, ngày 08 tháng 01 năm 2022 (Thứ bảy).
4. Địa điểm: Phòng họp tầng II, Sở Nông nghiệp và PTNT.
Đây là nội dung rất quan trọng, cần phải rà soát kỹ lưỡng, kịp thời, đề nghị
các Sở, UBND các huyện, thành phố tham dự họp đầy đủ, đúng thành phần để kịp
thời rà soát, báo cáo Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Tỉnh
ủy./.
Nơi nhận:
- Như thành phần;
- Lãnh đạo Sở;
- CVP, PCVP Sở;
- Lưu: VT.
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