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Số: 107/TB-UBND Văn Lãng, ngày 08 tháng 3 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Công khai kết quả thống kê đất đai năm 2020 tỉnh Lạng Sơn 

 

Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất. 

Thực hiện Quyết định số 387/QĐ-BTNMT ngày 02/3/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích 

đất đai năm 2020; Thông báo số 44/TB-STNMT ngày 04/3/2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh về việc công khai kết quả thống kê đất đai năm 2020 

tỉnh Lạng Sơn.  

UBND huyện Văn Lãng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị 

trấn nghiêm túc triển khai một số nội dung sau: 

1. Công bố công khai Kết quả thống kê đất đai năm 2020 tỉnh Lạng 

Sơn, gồm các tài liệu sau. 

- Báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2020 tỉnh Lạng Sơn số 206/BC-

UBND ngày 22/5/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn; 

- Biểu số liệu kết quả thống kê đất đai năm 2020 tỉnh Lạng Sơn kèm theo 

Báo cáo số 206/BC-UBND ngày 22/5/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

2. Hình thức công khai  

- Các tài liệu nêu trên sẽ được gửi kèm theo thông báo này đến các Cơ 

quan, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn để biết. Đề nghị UBND các xã, thị 

trấn thực hiện công bố công khai đến các thôn, khu. 

- Công khai các tài liệu trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện Văn 

Lãng (địa chỉ  http://www.langson.gov.vn/vanlang/.) 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp các đơn vị có 

liên quan tổ chức thực hiện Quyết định số 387/QĐ-BTNMT ngày 02/3/2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt và công bố kết quả thống kê 

diện tích đất đai năm 2020 tại trụ sở theo quy định. 

- Phòng Văn hóa và thông tin huyện đăng tải tài liệu công bố công khai 

kết quả thống kê đất đai năm 2020 tỉnh Lạng Sơn trên trang thông tin điện tử của 

huyện.  

http://www.langson.gov.vn/vanlang/


Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, các 

tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Sở TN&MT            

- TT. Huyện ủy         (B/c); 

- TT. HĐND huyện 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UB MTTQ VN, các tổ chức đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Trung tâm VH, TT và TT (đưa tin); 

- Trang TTĐT huyện; 

- C, PCVP; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 
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