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                                  Kính gửi:  
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Trong thời gian qua, thực hiện quy định pháp luật về đất đai, Chỉ thị của 
Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ đạo của Ủy 
ban nhân dân tỉnh về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai, các sở, 
ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã nghiêm túc triển khai 
nhiều giải pháp thiết thực, tạo được sự chuyển biến và đạt được một số kết quả 
tích cực trong công tác lập, quản lý kế hoạch sử dụng đất, đáp ứng chỉ tiêu sử 
dụng đất cho nhu cầu phát triển, khai thác được tiềm năng đất đai, tăng nguồn 
thu cho ngân sách Nhà nước... Một số dự án có quy mô lớn đang được nhà đầu 
tư triển khai, tạo bước đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội; tiềm năng và lợi 
thế của tỉnh bước đầu được phát huy. 

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về đất đai theo quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất hàng năm được phê duyệt vẫn còn tồn tại nhiều bất cập như: Việc 
lập, thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm chất lượng chưa cao, thiếu tính 
khả thi, chưa đồng bộ với quy hoạch xây dựng; tình trạng phải điều chỉnh, bổ 
sung danh mục công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm còn diễn 
ra thường xuyên; một số dự án đăng ký nhu cầu sử dụng đất không phù hợp với 
khả năng bố trí vốn và tiến độ thực hiện; có dự án đã được giao đất, cho thuê đất 
nhưng chậm triển khai thực hiện.  

Nguyên nhân tồn tại các bất cập trên chủ yếu là do: Việc đăng ký chỉ tiêu 
sử dụng đất của chính quyền các cấp còn chậm, chưa sát với thực tế; sự phối hợp 
giữa các cơ quan, ban, ngành có liên quan chưa thường xuyên, chưa chặt chẽ; việc 
phân bổ, huy động các nguồn lực gắn với quản lý, sử dụng đất đai còn hạn chế; 
các giải pháp thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa đồng bộ, chưa khoa 
học dẫn đến chưa khai thác hết tiềm năng về đất đai. 

Để tăng cường chấn chỉnh công tác lập, thực hiện kế hoạch sử dụng đất 
hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân 
các huyện, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường 
- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đúng quy định 
pháp luật. 
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- Chủ động xử lý các khó khăn, vướng mắc theo chức trách, nhiệm vụ 
được giao; kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo xử 
lý đối với nội dung vượt thẩm quyền. 

- Chủ trì, phối hợp cùng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan thực 
hiện việc thanh tra, kiểm tra tiến độ thực hiện Kế hoạch sử dụng đất, kịp thời 
phát hiện, trực tiếp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh 
xử lý đối với các trường hợp không triển khai thực hiện đúng quy định. 

- Tập trung tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc về trình tự, thủ 
tục thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng để đẩy mạnh công tác thu hồi 
đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công 
trình, dự án theo Kế hoạch sử dụng đất được duyệt. 

- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn, đặc biệt là các công chức được phân công 
trực tiếp tham mưu công tác thẩm định kế hoạch sử dụng đất hằng năm tăng 
cường nghiên cứu, nắm chắc quy định của pháp luật và quan điểm, chủ trương, 
quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và định hướng 
chỉ đạo của tỉnh để nâng cao chất lượng thẩm định, bảo đảm chặt chẽ. Chủ động 
lựa chọn xác suất một số danh mục, vị trí đặc biệt liên quan đến chuyển mục 
đích sử dụng đất nông nghiệp sang mục đích khác với diện tích lớn để tham mưu 
cho Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh tổ chức thẩm 
định tại hiện trường. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh ưu tiên bố trí vốn ngân sách để thực hiện các công trình, dự án đầu tư công 
đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình 
Lạng Sơn, Báo Lạng Sơn 

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, 
thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai bằng 
nhiều hình thức đến mọi tầng lớp Nhân dân để biết và chấp hành tốt. 

4. Các sở, ngành có liên quan 
Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai công 

trình, dự án theo thẩm quyền được giao. Kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan 
chức năng xử lý hoặc trực tiếp xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp 
không triển khai thực hiện. 

Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thẩm định 
kế hoạch sử dụng đất hằng năm; thực hiện góp ý chuyên sâu, phản biện kỹ lưỡng 
các khía cạnh theo lĩnh vực quản lý, đồng thời chịu trách nhiệm trực tiếp đối với 
những nội dung thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành, lĩnh 
vực để nâng cao chất lượng, nội dung kế hoạch sử dụng đất hằng năm. 

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 
- Phải lựa chọn thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm chuyên 

môn để thực hiện việc lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm. 
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- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường nâng cao vai trò, trách nhiệm 
trong công tác tham mưu lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm đảm bảo chất 
lượng, hạn chế việc trình bổ sung Kế hoạch sử dụng đất hàng năm; quá trình 
thực hiện phải sâu sát, quản lý chặt chẽ, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Lãnh 
đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về tình hình thực hiện Kế hoạch sử 
dụng đất hàng năm và kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn 
trong quá trình thực hiện. 

- Hồ sơ đề nghị thẩm định Kế hoạch sử dụng đất hàng năm nói chung và 
danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất; danh mục công trình dự án có sử 
dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác 
thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định, phải nộp về Sở Tài 
nguyên và Môi trường trong quý III hàng năm để tổ chức thẩm định. Sau ngày 
05 tháng 10 hàng năm nếu địa phương nào chưa gửi hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất 
và danh mục công trình, dự án về Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định thì 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Ủy ban 
nhân dân tỉnh. 

Hồ sơ đề nghị thẩm định điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án 
trong Kế hoạch sử dụng đất hàng năm thuộc diện thu hồi đất thuộc thẩm quyền 
Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định, phải nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường 
trước ngày 15 tháng 5 hàng năm. Trường hợp huyện, thành phố không có ý kiến 
phản hồi về Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc đăng ký sau ngày 15 tháng 5 thì 
Sở Tài nguyên và Môi trường không xem xét, thẩm định điều chỉnh, bổ sung đối 
với địa phương đó. 

- Chấp hành nghiêm các quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-
BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 
về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bảo đảm nguyên tắc về điều 
kiện đưa dự án vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Kiên quyết loại bỏ những 
công trình, dự án đã đưa vào kế hoạch nhưng quá 03 năm mà chưa có quyết định 
thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan có 
thẩm quyền. Thực hiện công bố công khai, niêm yết, thông báo trên phương tiện 
thông tin đại chúng và tại các cơ quan, đơn vị đối với nội dung Kế hoạch sử 
dụng đất hàng năm. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người sử dụng 
đất biết về quyền và nghĩa vụ trong việc Nhà nước tổ chức thu hồi đất để phát 
triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các 
huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các đơn vị tư vấn (Sở TN&MT rà soát, gửi 
văn bản); 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
các phòng chuyên môn, TT TH-CB; 
- Lưu: VT.KTN (NNT) 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

                    Hồ Tiến Thiệu 
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