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KẾ HOẠCH 

Tổ chức triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 2318/KL-TTr 

ngày 23/12/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ 

 

  Thực hiện Kết luận thanh tra số 2318/KL-TTr ngày 23/12/2019 của Tổng 

Thanh tra Chính phủ về thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Lạng Sơn trong 

việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng 

chống tham nhũng và quản lý đất đai (giai đoạn 01/01/2010 - 31/12/2017), Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện 

Kết luận thanh tra như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra số 2318/KL-

TTr với lộ trình và giải pháp thực hiện cụ thể để khắc phục những hạn chế, tồn 

tại, sai phạm đã được chỉ ra qua thanh tra; qua đó, nâng cao tinh thần trách 

nhiệm, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và 

các cấp, các ngành trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và quản lý đất đai trên địa 

bàn trong thời gian tới. 

 2. Yêu cầu 

Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh khắc phục các hạn 

chế, tồn tại, sai phạm đã được chỉ ra với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, cầu 

thị, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, phù hợp với điều kiện 

lịch sử cụ thể và theo đúng tiến độ đề ra. Đối với những hạn chế, tồn tại cần tập 

trung chỉ đạo và có điều kiện khắc phục ngay thì tổ chức thực hiện dứt điểm 

trong tháng 4/2020; các nội dung chưa có điều kiện khắc phục ngay sẽ quan tâm 

chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc từng bước khắc phục theo đúng yêu cầu. 

Quá trình tổ chức triển khai thực hiện, có khó khăn vướng mắc phải kịp 

thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để các nội dung kiến nghị tại Kết 

luận thanh tra được thực hiện nghiêm túc, dứt điểm và có hiệu quả. 

 II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN 

 1. Những hạn chế, tồn tại đã khắc phục xong  

- Hủy bỏ Quyết định số 07/2005/QĐ-UBND ngày 14/02/2005 và hủy bỏ 

quy định về mức tối thiểu thu hồi đất nông nghiệp từ 500 m
2
 được giao 01 lô đất 

tái định cư có thu tiền sử dụng đất tại các quyết định về cơ chế, chính sách bồi 
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thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do không phù hợp với quy 

định của pháp luật. 

Kết quả thực hiện: Quyết định số 07/2005/QĐ-UBND ngày 14/02/2005 

của UBND tỉnh đã hết hiệu lực và hiện nay UBND tỉnh không có quy định về 

mức tối thiểu thu hồi đất nông nghiệp từ 500m
2
 được giao 01 lô đất tái định cư. 

 - Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị kiểm tra, rà soát để hoàn thiện việc 

kê khai tài sản, thu nhập theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2013/TT-TTCP 

ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ. 

 Kết quả thực hiện: các cơ quan, đơn vị đã kịp thời khắc phục xong. Trong 

thời gian tới UBND tỉnh sẽ chỉ đạo việc kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy 

định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. 

- Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, khách sạn và nhà phố Shop-

House, thành phố Lạng Sơn: Tính bổ sung tiền thuê đất do điều chỉnh tăng từ 18 

tầng lên 21 tầng của khối Trung tâm thương mại, khách sạn, làm tăng mật độ 

xây dựng, tăng hệ số sử dụng đất.  

 Kết quả thực hiện: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 457/QĐ-

UBND ngày 12/3/2020 về việc phê duyệt tăng hệ số điều chỉnh giá đất để tính 

thu tiền thuê đất trả tiền hàng năm khi thực hiện xây dựng công trình trung tâm 

thương mại, khách sạn thuộc dự án tổ hợp trung tâm, khách sạn nhà phố Shop-

House tại khu đất phía Nam cầu Kỳ Lừa, phường Chi Lăng, thành phố Lạng 

Sơn. 

2. Những hạn chế, tồn tại cần tập trung khắc phục ngay 

 2.1. Về thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo 

và phòng, chống tham nhũng. 

a) Chấn chỉnh tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, thanh tra và phòng, chống tham nhũng đã nêu trong Kết luận 

thanh tra. 

 Đơn vị thực hiện: UBND thành phố Lạng Sơn; UBND các huyện: Bình 

Gia, Lộc Bình, Tràng Định, Hữu Lũng và các sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, Tài chính; Y tế; Lao động Thương binh và Xã hội; Công Thương; Tài 

nguyên và Môi trường; Xây dựng; Giao thông vận tải; Giáo dục và Đào tạo; Nội 

vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản lý Khu 

kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Văn phòng UBND tỉnh; Cục Thuế 

tỉnh. 

 Thời gian thực hiện: hoàn thành trong tháng 4/2020. 

 b) Nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm về việc người đứng đầu không thực 

hiện tiếp công dân đầy đủ theo quy định giai đoạn 2010-2017. 

 Đơn vị thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện: Hữu 

Lũng, Bình Gia, Tràng Định, Lộc Bình. 

Thời gian thực hiện: hoàn thành trong tháng 4/2020. 
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2.2. Về thực hiện pháp luật về quản lý đất đai tại một số dự án. 

a) Dự án Tái định cư Vĩnh Trại: 

Hủy bỏ quyết định thu hồi đất, quyết định bố trí tái định cư đối với khu 

đất của ông Mai Đức Lâm 

Đơn vị thực hiện: UBND thành phố Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các 

ngành có liên quan. 

Thời gian thực hiện: hoàn thành trong tháng 6/2020. 

b) Đối với dự án Khu đô thị mới Phú Lộc 1,2,3,4 thành phố Lạng Sơn: 

Ban hành quyết định thu hồi đối với diện tích sân thể thao Tennis và mặt 

nước hồ Lao Ly tại khu đô thị Phú Lộc IV để quản lý, sử dụng theo đúng mục đích. 

Đơn vị thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với 

UBND thành phố và Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội. 

Thời gian thực hiện: hoàn thành trong tháng 4/2020. 

c) Về xử lý kinh tế và xử lý khác: 

- Chấm dứt việc bố trí tái định cư không phù hợp với quy định của pháp 

luật và điều chỉnh cơ chế, chính sách tái định cư theo đúng quy định của pháp 

luật về đất đai. 

Đơn vị thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với 

UBND các huyện, thành phố. 

Thời gian thực hiện: hoàn thành trong  tháng 4/2020. 

- Thu hồi số tiền 141.772.800 đồng của Công ty Bất động sản Hà Nội nộp 

ngân sách tỉnh liên quan đến việc cho thuê đất xây dựng Văn phòng và kiốt kinh 

doanh tại Khu đô thị Phú Lộc IV nhưng chậm ký hợp đồng thuê đất. 

Đơn vị thực hiện: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội. 

Thời gian thực hiện: hoàn thành trong tháng 4/2020. 

3. Những hạn chế, tồn tại khắc phục trong năm 2020 và các năm tiếp 

theo 

3.1. Về thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo 

và phòng, chống tham nhũng 

 Căn cứ tình hình thực tế để bố trí trụ sở tiếp công dân tỉnh và các đơn vị 

được thuận lợi; tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác tiếp công 

dân, nhất là công tác tiếp công dân tại cấp huyện, xã; chú trọng công tác đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

thanh tra để nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ 

cơ sở, không để khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương; tập trung giải quyết dứt 

điểm các vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp trên địa bàn. Tăng cường chỉ 
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đạo công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra và phòng chống tham nhũng trong đội ngũ cán 

bộ, công chức và nhân dân. 

Đơn vị thực hiện: các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố. 

Thời gian thực hiện: thực hiện thường xuyên. 

3.2. Về thực hiện pháp luật về quản lý đất đai tại một số dự án. 

a) Dự án N20 thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc: 

- Tính tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất ở tăng thêm 10.871m
2
 

do phê duyệt điều chỉnh lại quy hoạch dự án và không được điều chỉnh bù trừ 

diện tích đất ở thương mại do chủ đầu tư tự thỏa thuận 18 lô đất để bố trí tái định 

cư cho các hộ dân. 

Đơn vị thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở 

Xây dựng, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Cao Lộc. 

Thời gian thực hiện: hoàn thành trong tháng 5/2020. 

- Điều chỉnh bổ sung quỹ đất dành cho cây xanh công cộng và công trình 

giáo dục đảm bảo theo quy định. 

Đơn vị thực hiện: Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và 

Môi trường, UBND huyện Cao Lộc. 

Thời gian thực hiện: hoàn thành trong tháng 6/2020. 

- Chỉ đạo UBND huyện Cao Lộc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 

và xây dựng cơ sở hạ tầng, xem xét giao đất cho nhà đầu tư đối với phần diện 

tích còn lại để thực hiện dự án và phải tính đúng, tính đủ tiền sử dụng đất theo 

quy định. 

Đơn vị thực hiện: UBND huyện Cao Lộc, Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Thời gian thực hiện: thực hiện thường xuyên. 

b) Việc quản lý và sử dụng đất tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn: 

- Chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên 

quan đến những sai phạm; có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với các 

cán bộ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thành phố có liên quan. 

Đơn vị thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 

trường, UBND thành phố Lạng Sơn. 

Thời gian thực hiện: hoàn thành trong tháng 4/2020. 

- Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với các hộ do vi 

phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và xử lý các công trình xây dựng theo 

quy định của pháp luật. 

Đơn vị thực hiện: UBND thành phố Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Sở Tài 

nguyên và Môi trường. 
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Thời gian thực hiện: hoàn thành trong tháng 11/2020. 

c) Đối với các Dự án Khu đô thị mới Phú Lộc 1,2,3,4 và Dự án Khu đô thị 

Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn: 

- Đối với diện tích đất dùng để tái định cư nhưng giao chủ đầu tư thu tiền 

của các hộ dân, thì UBND tỉnh phải thanh toán chi phí hạ tầng cho Nhà đầu tư 

và truy thu số tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật để nộp ngân sách 

Nhà nước, không để thất thoát. 

Đơn vị thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở 

Tài chính, Sở Xây dựng, UBND thành phố. 

Thời gian thực hiện: hoàn thành trong tháng 8/2020. 

- Thu hồi quỹ đất 12% ngay sau khi có mặt bằng sạch và cơ sở hạ tầng 

theo quy định đối với dự án Khu đô thị Phú Lộc I+II (quỹ đất 12% phải bàn giao 

cho tỉnh là 11.285m
2
, đã giao 2.964m

2
); dự án Khu đô thị Phú Lộc III (quỹ đất ở 

12% phải bàn giao cho tỉnh là 3.406,5m
2
); dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng 

(quỹ đất ở 12% phải bàn giao cho tỉnh là 18.910m
2
) để quản lý, sử dụng khai 

thác quỹ đất này theo đúng quy định của pháp luật. Đối với dự án Khu đô thị 

Phú Lộc IV: Tính toán cụ thể diện tích quỹ đất 12% khi phê duyệt quyết toán dự 

án hoàn thành (quỹ đất ở 12% tương đương 11.106,156m
2
 do nhà đầu tư được 

giao thực hiện thêm 07 nút giao thông và trục đường 37m với kinh phí hạ tầng 

nút giao thông là 50.842.101.673 đồng và đã giao 64 ô đất tái định cư từ quỹ đất 

kinh doanh cho 57 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án với tổng diện 

tích là 5.470,79m
2
) để đối trừ, đảm bảo chặt chẽ, không để thất thoát. 

Đơn vị thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở 

Tài chính, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh và UBND thành phố Lạng Sơn. 

Thời gian thực hiện: cơ bản hoàn thành trong năm 2020. 

- Đối với diện tích đất công cộng: Chủ đầu tư bàn giao để Nhà nước quản 

lý và sử dụng đúng mục đích theo quy hoạch được phê duyệt. 

 Đơn vị thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố và 

Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội. 

Thời gian thực hiện: trong quá trình thực hiện dự án. 

- Kiểm soát chặt chẽ trình tự, thủ tục, dự toán và thực hiện nghiệm thu, 

thanh quyết toán đối với các hạng mục đầu tư xây dựng có nguồn gốc từ ngân 

sách nhà nước tại các dự án, không để thất thoát. 

Đơn vị thực hiện: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, UBND thành phố. 

Thời gian thực hiện: thực hiện thường xuyên. 

- Nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân lãnh đạo 

UBND tỉnh qua các thời kỳ và các sở, ngành có liên quan đến sai phạm trong 

việc triển khai, thực hiện dự án đã nêu trong kết luận thanh tra để có hình thức 

xử lý kỷ luật phù hợp hoặc kiến nghị  cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. 
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Đơn vị thực hiện: Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Lạng 

Sơn tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện. 

Thời gian thực hiện: 

Đối với cán bộ đương chức: hoàn thành kiểm điểm trong tháng 4/2020. 

Đối với cán bộ đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác ra ngoài tỉnh: hoàn 

thành kiểm điểm trong tháng 11/2020. 

d) Về xử lý kinh tế và xử lý khác: 

- Kiểm tra, rà soát đối với các trường hợp không đủ điều kiện được giao 

đất tái định cư để có biện pháp xử lý cụ thể, đúng pháp luật, phù hợp với thực tế. 

Nếu phát hiện có tiêu cực, vụ lợi, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để được giao đất 

tái định cư, không phải là người bị thu hồi đất thì phải có biện pháp xử lý 

nghiêm minh theo quy định của pháp luật. 

Đơn vị thực hiện: UBND thành phố Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Sở Tài 

nguyên và Môi trường. 

Thời gian thực hiện: hoàn thành trong tháng 6/2020. 

- Tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo để chấn chỉnh các hạn chế, yếu 

kém trong công tác quản lý Nhà nước nói chung, đặc biệt là trong lĩnh vực quản 

lý đất đai và đầu tư xây dựng 

Đơn vị thực hiện: các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố. 

Thời gian thực hiện: thực hiện thường xuyên. 

- Đối với các dự án tái định cư sử dụng ngân sách nhà nước, việc bố trí tái 

định cư phải đúng đối tượng theo quy định của pháp luật; diện tích còn lại phải 

đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu cho ngân sách. 

Đơn vị thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tài 

chính, UBND các huyện, thành phố. 

Thời gian thực hiện: thực hiện thường xuyên. 

4. Về kiểm điểm trách nhiệm, chỉ đạo chung 

Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân lãnh đạo 

UBND tỉnh, cán bộ lãnh đạo và công chức các sở, ngành, huyện, thành phố qua 

các thời kỳ đối với những hạn chế, yếu kém và vi phạm được nêu trong Kết luận 

thanh tra; căn cứ kết quả kiểm điểm có hình thức xử lý phù hợp, hoặc kiến nghị 

cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. 

Đơn vị thực hiện: Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành và UBND các 

huyện, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện. 

Thời gian thực hiện: 

Đối với cán bộ đương chức: hoàn thành kiểm điểm trong tháng 4/2020. 

Đối với cán bộ đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác ra ngoài tỉnh: hoàn 

thành kiểm điểm trong tháng 11/2020. 



7 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh chỉ đạo 

chung việc thực hiện Kế hoạch này. 

2. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ 

đạo, kiểm tra, đôn đốc việc khắc phục các hạn chế, tồn tại, sai phạm được chỉ ra 

tại Kết luận thanh tra. 

3. Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh khác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các 

nội dung có liên quan. 

4. Thủ trưởng các sở, ban và ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành 

phố: 

- Rà soát danh sách tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra thiếu sót, sai 

phạm trong thời kỳ thanh tra, tổ chức kiểm điểm và xử lý theo thẩm quyền; báo 

cáo UBND tỉnh đối với các trường hợp vượt thẩm quyền. 

- Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo đúng 

tiến độ thời gian nêu tại Kế hoạch này và báo cáo kết quả về UBND tỉnh qua 

Thanh tra tỉnh để tổng hợp chung.  

Đối với kết quả kiểm điểm cán bộ đương chức và những nội dung có thời 

hạn khắc phục hoàn thành trong tháng 4/2020, yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo 

cáo UBND tỉnh qua Thanh tra tỉnh để tổng hợp chung chậm nhất là ngày 

22/4/2020. 

5. Giao Sở Nội vụ chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh trong việc tổ chức 

kiểm điểm đối với lãnh đạo UBND tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ngành 

có liên quan. Khi tổ chức kiểm điểm, đối với các trường hợp thuộc Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy quản lý thì mời đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh 

ủy tham dự; đối với trường hợp thuộc Ban Bí thư, Bộ Chính trị quản lý thì mời 

Thường Trực Tỉnh ủy tham dự. 

6. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kết luận 

thanh tra của các cơ quan, đơn vị, dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh để báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ theo quy định./. 
 

Nơi nhận:     
- Văn phòng Chính phủ (b/c);   

- Thanh tra Chính phủ (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVPUBND tỉnh,  

Các Phòng: NC, TH, KTTH, KTN, BTCD; 

  - Lưu: VT, NC (HTMĐ)                                                                                        

 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                    Hồ Tiến Thiệu 
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