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Số:          /UBND-TNMT 

V/v niêm yết công khai phương 

án sử dụng đất Công ty TNHH 

MTV Lâm nghiệp Đình Lập bàn 

giao về địa phương quản lý tại 

xã Bính Xá, huyện Đình Lập 

 Đình Lập, ngày        tháng 4 năm 2020 

 

     

Kính gửi: UBND xã Bính Xá. 
 

 

Thực hiện Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Phương án sử dụng đất Công ty TNHH MTV 

lâm nghiệp Đình Lập bàn giao về địa phương quản lý tại xã Bính Xá, huyện 

Đình Lập. 

Để triển khai phương án sử dụng đất đạt hiệu qủa, theo đúng hồ sơ, trình tự 

quy định, UBND huyện đề nghị UBND xã Bính Xá tổ chức thực hiện nghiêm túc 

phương án sử dụng đất được phê duyệt, nhằm đảm bảo tính thống nhất, đúng tiến 

độ và đúng mục đích sử dụng đất được duyệt, cụ thể như sau: 

1. UBND xã Bính Xá có trách nhiệm 

- Thông báo niêm yết công khai Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 

03/4/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn tại trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa các 

thôn Nà Táng, Pò Háng, Pò Phát, Nà Loòng, Bản Xả, Bản Mọi, Nà Lừa, Tiên 

Phi, Quyết Tiến; chỉ đạo Trưởng các thôn, bản trên có trách nhiệm triển khai đến 

các hộ gia đình, cá nhân có liên quan được biết; 

- Cử cán bộ trực tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị phản ánh của 

tổ chức, hộ gia đình, cá nhân về Phương án sử dụng đất (nếu có) để tuyên 

truyền, giải thích các ý kiến, kiến nghị tại cơ sở; trường hợp vượt thẩm quyền thì 

tổng hợp báo cáo UBND huyện xem xét, giải quyết theo quy định. 

2. Hồ sơ niêm yết công khai gồm có 

+ Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc phê duyệt Phương án sử dụng đất Công ty TNHH MTV lâm nghiệp 

Đình Lập bàn giao về địa phương quản lý tại xã Bính Xá, huyện Đình Lập; 

+ Phương án sử dụng đất kèm theo Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 

03/4/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn; 

+ Bản đồ phương án sử dụng đất;  



+ Biểu tổng hợp các hộ gia đình, cá nhân đang quản lý, sử dụng đất. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Chủ tịch UBND xã Bính Xá nghiêm túc 

chỉ đạo triển khai, thực hiện./.    

 

Nơi nhận:                                                                                            
- Như kính gửi; 

- CT, các PCT UBND huyện (đ/c Đạm); 

- Các phòng TN&MT, NN&PTNT; 

- Công an huyện, Hạt Kiểm lâm huyện; 

- Trung tâm phát triển quỹ đất huyện; 

- Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đình Lập; 

- Lưu: VT.     

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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