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THÔNG BÁO 
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ 

Về Báo cáo số 385-BC/BCSĐ, ngày 15/12/2021  

của Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh  

----- 
 

 

Thực hiện Kết luận số 468-KL/TU, ngày 05/01/2022 của Thường trực 

Tỉnh uỷ về lĩnh vực kinh tế - xã hội, Văn phòng Tỉnh uỷ thông báo Kết luận của 

Thường trực Tỉnh uỷ về Báo cáo số 385-BC/BCSĐ, ngày 15/12/2021 của Ban cán 

sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh về đánh giá hiện trạng quy hoạch ba loại rừng, 

phương án, cách thức tháo gỡ khó khăn, tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã 

hội trên địa bàn tỉnh như sau: 

Đồng ý với các nội dung giải pháp thực hiện theo đề xuất tại Báo cáo số 

385-BC/BCSĐ, ngày 15/12/2021 của Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Giao Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến của Thường trực 

Tỉnh uỷ chỉ đạo ngành nông nghiệp, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và 

các huyện, thành phố: Khẩn trương tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung diện tích 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất các loại rừng, nhất là đối với rừng tự nhiên là 

rừng sản xuất sang các loại đất khác, nhằm kịp thời huy động, phát huy hiệu quả 

nguồn lực, tiềm năng đất đai phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2021 

- 2025 và những năm tiếp theo; báo cáo, đề xuất với Thường trực Tỉnh uỷ trước 

ngày 20/01/2022 để xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương để điều chỉnh, bổ sung 

nội dung dự thảo Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) tỉnh Lạng Sơn trước 

khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định. 

Văn phòng Tỉnh uỷ trân trọng thông báo để các đồng chí biết và thực hiện. 

 
 

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh uỷ, 

- Ban cán sự đảng UBND tỉnh, 

- Văn phòng UBND tỉnh, 

- Sở Nông nghiệp và PTNN, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ. 

K/T CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Liễu Xuân Du 
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