
 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 

  HUYỆN CAO LỘC 

 

 Số:        /UBND-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cao Lộc, ngày        tháng 11 năm 2020 
V/v thực hiện Kết luận của đồng chí  

Bí thư Huyện ủy tại buổi làm việc với 

phòng Tài nguyên và Môi trường 

 

  

Kính gửi: 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Thông báo số 41/TB-HU ngày 10/11/2020 của Huyện ủy Cao Lộc 

thông báo Kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại buổi làm việc với Chi bộ 

phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo giao 

phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thực hiện các công việc sau: 

 1.  Chủ trì phối hợp với UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát các khu đất 

công chưa sử dụng hoặc sử dụng không có hiệu quả trên địa bàn, tham mưu cho 

UBND huyện ban hành văn bản đề xuất với Thường trực Huyện ủy về phương án 

quản lý, sử dụng, xử lý cụ thể từng khu đất theo quy định;  

 2. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, đánh giá 

lại, tham mưu đề xuất phương án sử dụng đất tại khu đất bãi đỗ xe Đồng Đăng (có 

diện tích 3.735m2 tại khu Nam Quan, thị trấn Đồng Đăng).  

 3. Thời gian thực hiện: Báo cáo kết quả đến UBND huyện qua Văn phòng 

HĐND và UBND huyện trước ngày 10/12/2020;  

   UBND huyện yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc thực 

hiện./. 

 (Thông báo số 41/TB-HU ngày 10/11/2020 của Huyện ủy Cao Lộc  được gửi 

kèm trên hệ thống VNPT – iOffice) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hứa Anh Tuấn 
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