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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01/3/2020  

của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý,  

sử dụng đất có nguồn gốc nông lâm trường 
 

Thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ về ổn 

định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc nông, lâm trường (sau 

đây gọi tắt là Nghị quyết số 22/NQ-CP), Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng 

kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 22/NQ-CP của Chính 

phủ làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh lập kế hoạch triển khai, tổ 

chức thực hiện mang lại hiệu quả, giải quyết căn bản vấn đề dân di cư tự do và 

quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc nông, lâm trường trên địa bàn. 

- Phân công rõ trách nhiệm, phát huy tính sáng tạo, chủ động của từng cơ 

quan đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị 

quyết của Chính phủ, tạo bước chuyển biến rõ nét trong quản đất đai có nguồn gốc 

từ các nông, lâm trường; chấm dứt tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất rừng, phá 

rừng lấy đất sản xuất, dẫn tới mất rừng, suy thoái rừng và sa mạc hóa; chấm dứt 

tình trạng dân di cư tự do trên địa bàn. 

2. Yêu cầu 

- Cấp ủy, chính quyền các cấp phải xác định công tác bố trí ổn định dân di 

cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc nông, lâm trường là một trong 

những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lâu dài; là yếu tố đảm bảo cho ổn định trật tự, 

an ninh chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, cần được chú 

trọng, ưu tiên triển khai thực hiện. 

- Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để bố trí ổn định dân cư, nhất là 

các vấn đề về an sinh xã hội, phát triển sản xuất, ổn định đời sống lâu dài, bền 

vững cho người dân trên địa bàn. 

- Tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực thực hiện các mục tiêu ổn 

định dân cư, xử lý tranh chấp, lấn chiếm đất có nguồn gốc nông, lâm trường. Tăng 

cường năng lực, hiệu quả công tác quản lý đất đai trên địa bàn. 

II. MỤC TIÊU 

1. Giai đoạn 2020 - 2025 giải quyết dứt điểm tình trạng dân di cư tự do, 

phấn đấu trên địa bàn không có trường hợp di dân tự do; hoàn thành dứt điểm các 
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dự án bố trí ổn định dân di cư tự do đang thực hiện dở dang. 

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các 

nông, lâm trường, đảm bảo đất phải có chủ thực sự; giải quyết căn bản tình trạng 

thiếu đất ở, đất sản xuất, kiểm soát tình hình di dân tự do; hoàn thành việc đo đạc, 

lập bản đồ địa chính diện tích đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường trên địa 

bàn. 

3. Giải quyết căn bản, chấm dứt tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất rừng, 

phá rừng lấy đất sản xuất, dẫn tới mất rừng, suy thoái rừng và sa mạc hóa. Bảo 

đảm ổn định tình hình trật tự an ninh - xã hội, bảo đảm quyền lợi của người dân 

trên địa bàn. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  

1. Đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền, vận động người dân 

chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về 

công tác bố trí dân cư, quản lý đất đai. Thuyết phục, vận động đồng bào tích cực 

tăng gia sản xuất, cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống bền vững không di cư tự 

do đi nơi khác. Tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý dân cư (cả nơi đi, nơi 

đến), ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Huy động, lồng ghép tối đa nguồn vốn của các Chương trình, dự án hiện 

có trên địa bàn với nguồn vốn Chương trình bố trí dân cư để thực hiện hỗ trợ phát 

triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống lâu dài cho 

người dân. 

3. Tăng cường quản lý diện tích đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường, đẩy 

mạnh đổi mới căn bản phương thức tổ chức sản xuất, kinh doanh của các công ty 

lâm nghiệp trên địa bàn, gắn với phương án quản lý sử dụng hiệu quả phần diện 

tích đất được giao. Xây dựng, triển khai thực hiện tốt phương án quản lý, sử dụng 

quỹ đất các công ty lâm nghiệp bàn giao về địa phương, giao cho người dân, nhất 

là hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu hoặc không có đất ở, đất sản xuất để kinh 

doanh, sản xuất có hiệu quả. 

4. Thực hiện quản lý, sử dụng có hiệu quả diện tích đất rừng (phòng hộ, đặc 

dụng, sản xuất) theo phương án rà soát, điều chỉnh ranh giới 3 loại rừng đã được 

Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019, UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 687/QĐ-UBND ngày 24/4/2020.  

5. Xây dựng các chương trình, dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất 

nhằm nâng cao thu nhập, ổn định đời sống trước mắt và lâu dài gắn với thực hiện 

Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách 

khuyến khích bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng, phát triển lâm 

sản ngoài gỗ, nâng cao thu nhập gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững 

và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 

07/02/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về phê duyệt Đề án phát triển lâm nghiệp 

bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030. 
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IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

- Quán triệt sâu sắc, có kế hoạch, chương trình thông tin tuyên truyền cụ thể 

về công tác bố trí, sắp xếp ổn định dân di cư và quản lý, sử dụng đất đai có nguồn 

gốc nông, lâm trường; cử cán bộ trực tiếp đến cơ sở để vận động, tuyên truyền, 

hướng dẫn người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số về các chủ trương, 

chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là các cơ chế, chính sách, quy định của 

pháp luật về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, đất đai của các công ty nông lâm 

nghiệp để đồng bào hiểu, thực hiện và giám sát các cơ quan, chính quyền cơ sở 

trong triển khai thực hiện. 

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong công 

tác giám sát và vận động các đoàn viên, hội viên, người dân trong việc thực hiện 

tuân thủ pháp luật, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, giảm nghèo và không 

nghe theo các luận điệu lôi kéo, kích động di cư tự do của các phần tử xấu, làm 

mất trật tự, an toàn xã hội. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp 

chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác ổn định dân cư và quản lý, 

sử dụng đất đai trên địa bàn.  

2. Rà soát, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách 

- Rà soát, cụ thể hóa các quy định của pháp luật về: đất đai, lâm nghiệp (quy 

định về việc chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích đất quy hoạch là đất rừng 

nhưng thực tế không còn rừng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với diện 

tích rừng nghèo kiệt phân bố manh mún trong vùng quy hoạch bố trí dân di cư tự 

do nhằm tạo thêm quỹ đất để thực hiện các dự án bố trí ổn định dân di cư tự do), 

bố trí dân cư, đặc biệt là chính sách cho các hộ dân di cư tự do là người dân tộc 

thiểu số, hộ nghèo để tổ chức thực hiện thống nhất, phù hợp với thực tiễn.  

- Tiếp tục triển khai thực hiện sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm 

nghiệp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định mới 

của pháp luật về doanh nghiệp, sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước, quản lý vốn Nhà 

nước và đất đai để bảo đảm phát huy hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của 

địa phương. 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo 

Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách 

khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Quyết định số 

38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một 

số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm 

vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp; Nghị quyết số 08/2019/NQ-

HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến 

khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 để hỗ trợ, thúc 

đẩy phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, hạn chế dân di cư tự 

do. 
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3. Phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và thực hiện an sinh xã hội 

- Tiếp tục triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tổ chức lại sản 

xuất, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất theo mô hình trang trại, tổ hợp tác 

và hợp tác xã tại nơi có dân di cư tự do đi và đến; khuyến khích thu hút các doanh 

nghiệp liên kết với người dân để sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, 

nâng cao thu nhập cho người dân. 

- Tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, xây dựng các mô hình hỗ 

trợ phát triển sản xuất, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, ứng 

dụng các biện pháp canh tác bền vững, thâm canh, tăng vụ, nâng cao năng suất, 

chất lượng sản phẩm. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, ưu 

tiên đào tạo các nghề gắn với nhu cầu sản xuất của người dân và doanh nghiệp trên 

địa bàn. 

- Thực hiện đầu tư, kêu gọi đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến nông sản, 

chế biến gỗ, các khu công nghiệp... góp phần phát triển sản xuất, từng bước nâng 

cao thu nhập và ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân. 

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông, 

lâm trường; xây dựng triển khai phương án quản lý, sử dụng hiệu quả diện tích đất 

các công ty lâm nghiệp trả lại địa phương sau khi sắp xếp theo Nghị định số 

118/2014/NĐ-CP của Chính phủ; rà soát, đánh giá đúng thực trạng, năng lực quản 

lý, mục đích sử dụng đất của các công ty lâm nghiệp để có phương án điều chỉnh 

phù hợp, xử lý các tranh chấp. 

4. Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội 

- Xử lý nghiêm, kịp thời các vụ việc tranh chấp đất đai không để hình thành 

điểm nóng về an ninh, trật tự; không để các đối tượng lợi dụng lôi kéo đồng bào di 

cư tự do, phá rừng phòng hộ, rừng đặc dụng gây mất trật tự trị an xã hội, nhất là 

khu vực biên giới và các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự; thường 

xuyên quan tâm, giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, khiếu kiện của người 

dân, xử lý dứt điểm các vụ khiếu kiện, tranh chấp đất đai kéo dài, đặc biệt là các vụ 

tranh chấp, khiếu nại về đất đai giữa người dân với các công ty nông, lâm nghiệp. 

- Tăng cường quản lý địa bàn, quản lý dân cư, khẩn trương rà soát các địa 

bàn có dân di cư tự do, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm bớt thời gian, 

thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, cấp Chứng minh nhân dân (căn cước 

công dân) tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân giải quyết các thủ tục theo quy 

định của pháp luật. 

- Tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các phần 

tử xấu lợi dụng kích động, lôi kéo đồng bào di cư tự do nhằm tập hợp lực lượng, 

kích động ly khai tự trị, hoạt động tôn giáo trái pháp luật, phá rừng phòng hộ, rừng 

đặc dụng gây mất trật tự an ninh xã hội. 

5. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát kịp thời tháo gỡ các khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; giải quyết tốt việc tranh chấp, khiếu 
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nại về đất đai ngay tại cơ sở, trong đó quan tâm giải quyết dứt điểm các vụ tranh 

chấp, khiếu nại về đất đai giữa công ty nông, lâm nghiệp với người dân, nhất là các 

vụ việc, vấn đề bức xúc.  

6. Huy động, ưu tiên bố trí nguồn lực 

- Huy động, lồng ghép các nguồn vốn, đẩy mạnh xã hội hóa, kêu gọi thu hút 

các nguồn lực đầu tư thực hiện các dự án bố trí dân di cư tự do, quan tâm hỗ trợ 

phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. 

- Kinh phí xác định ranh giới, cắm mốc, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, 

lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất: thực 

hiện theo Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 về việc phê duyệt Đề án 

tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc 

doanh do các Công ty nông nghiệp, Công ty lâm nghiệp, Ban Quản lý rừng và các 

tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định 

số 1738/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán dự án xác 

định ranh giới, cắm mốc ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, 

lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp Giấy CN.QSD đất cho các đối tượng sử dụng 

đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 - Kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng: thực hiện theo 

Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về phê 

duyệt Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2020-2030. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

- Là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổ chức 

thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hằng năm tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo các 

cơ quan trung ương, UBND tỉnh theo quy định.  

- Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp danh mục các dự án 

bố trí ổn định dân di cư tự do (ưu tiên các dự án đang thực hiện dở dang) trên địa 

bàn báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 

Tài chính, UBND tỉnh xem xét bố trí vốn để triển khai thực hiện bảo đảm các mục 

tiêu kế hoạch đề ra. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường 

 Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, tham mưu UBND 

tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 329/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2017 về việc phê duyệt Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có 

nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh do các Công ty nông nghiệp, Công 

ty lâm nghiệp, Ban Quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 phê 

duyệt thiết kế kỹ thuật – dự toán dự án xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới sử 

dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp 
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Giấy CN.QSD đất cho các đối tượng sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm 

trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Chủ trì công tác kiểm tra, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để bố 

trí đất ở, đất sản xuất cho các hộ sử dụng đất có nguồn gốc nông, lâm trường bàn 

giao về địa phương, trình UBND tỉnh phê duyệt tổ chức thực hiện. 

 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính 

 Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh 

cân đối, phân bổ nguồn vốn thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, dự án bảo đảm các 

mục tiêu kế hoạch đề ra. Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

Bộ Tài chính cân đối, ưu tiên bố trí vốn để triển khai thực hiện các dự án sắp xếp 

ổn định dân cư, di cư tự do để bảo đảm các mục tiêu kế hoạch đề ra. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo, đôn đốc, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh, hệ 

thống thông tin cơ sở đăng tải các tin, bài tuyên truyền các quan điểm, chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về di cư tự do và quản lý, sử dụng 

đất đai có nguồn gốc nông, lâm trường. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn và các cơ quan liên quan kịp thời định hướng tuyên truyền các nội dung 

có liên quan đến dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất đai có nguồn gốc nông, 

lâm trường. 

5. Sở Tư pháp  

Chủ trì hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc, đơn giản hóa thủ tục trong 

việc cấp các giấy tờ hộ tịch (đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn...) cho người dân 

di cư tự do làm căn cứ pháp lý cấp Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, Chứng minh nhân dân 

(Căn cước công dân) và các giấy tờ, thủ tục hành chính khác. 

6. Công an tỉnh 

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về công tác đăng ký, quản lý cư trú đối với dân 

di cư tự do; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các phần tử xấu lợi dụng 

kích động, lôi kéo đồng bào di cư tự do nhằm tập hợp lực lượng, kích động ly khai 

tự trị, hoạt động tôn giáo trái pháp luật, phá rừng, lấn chiếm đất đai; tăng cường 

công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. 

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh  

Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố và các đơn vị thực hiện dự án, kiểm tra xác định diện tích khu vực có 

bom, mìn, vật cản trên địa bàn các xã gần khu vực biên giới trong quá trình triển 

khai thực hiện dự án. Phối hợp chặt chẽ cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để 

giúp đỡ đồng bào sản xuất, ổn định đời sống, củng cố vững chắc quốc phòng, an 

ninh trên các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới. 
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8. UBND huyện, thành phố  

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ban, ngành liên 

quan tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp cho thuê, cho mượn, lấn chiếm, 

tranh chấp, liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư đối với đất có nguồn gốc từ các 

công ty nông, lâm nghiệp và kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về đất 

đai (nếu có). Xây dựng kế hoạch việc tiếp nhận đất đai của các công ty nông, lâm 

nghiệp giao lại địa phương quản lý, sử dụng để xây dựng phương án sử dụng đất 

cho phù hợp với thực tế tình hình địa phương, phát huy hiệu quả. 

Thực hiện rà soát đánh giá kỹ thực trạng dân di cư tự do trên địa bàn quản 

lý, xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể để giải quyết dứt điểm tình trạng dân di 

cư tự do theo thẩm quyền. 

9. Các công ty nông, lâm nghiệp, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam 

Tiếp tục thực hiện rà soát lại phần diện tích đất đang quản lý, sử dụng, bóc 

tách làm rõ phần diện tích đất đang có tranh chấp, lấn chiếm đất đai với người dân; 

chủ động điều chỉnh lại phương án sử dụng đất phù hợp với khả năng quản lý, 

năng lực sản xuất kinh doanh của đơn vị nhằm phát huy hiệu quả đất đai. 

Quản lý tốt phần diện tích đất đã được UBND tỉnh cho thuê, khẩn trương rà 

soát thực hiện đúng mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật; phối hợp 

với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm các 

trường hợp tranh chấp, lấn chiếm đất để ổn định tình hình. Xây dựng, phê duyệt 

phương án quản lý rừng bền vững theo Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 

16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để mang lại 

hiệu quả sử dụng đất đai. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện Kế 

hoạch này, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc (nếu có) về Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành: NN&PTNT, TN&MT, TC, 

KH&ĐT, TP, TT&TT, BDT; 

- Công an tỉnh,  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng: TH-NC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (PVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Hồ Tiến Thiệu  
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