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Số: 611 /BC-UBND         Đình Lập, ngày 05 tháng  12  năm 2018 
 
 

                        BÁO CÁO 

Kết quả xử lý giải quyết đất, tài sản công trên địa bàn huyện Đình Lập 

 

  Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 

Thực hiện công văn số 1502/STNMT- QLĐĐ, ngày 22/11/2018 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo tình hình thực hiện phương án xử lý đất, 

tài sản công trên địa bàn tỉnh. 

Trên cơ sở văn bản số 233/UBND-KTN ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh 

về việc chấp thuận phương án xử lý đất, tài sản công trên địa bàn huyện Đình 

Lập với tổng số là 23 khu đất, diện tích là 9.269.829,9m
2
, trong đó: tài sản công 

21 khu, diện tích là 14.883,3m
2
; đất công 02 khu, diện tích là 9.254.946,6m

2
. 

 Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả rà soát tổng hợp các khu đất công 

đã thực hiện xử lý theo phương án của UBND tỉnh như sau:  

1. Kết quả xử lý đất công thu hồi để giao cho các cơ quan khác quản lý, 

sử dụng. 

 Khu đất Phòng Xây dựng và thủ công nghiệp (nay là Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng) cũ (hiện nay Đội quản lý thị trường và Công ty cấp thoát nước Lạng Sơn 

đang sử dụng): Thửa đất số 06, diện tích cả khu là 1.290,8m
2
, tại khu 3, thị trấn 

Đình Lập, huyện Đình Lập. Khu đất này đã thu hồi đất, giao cho Trung tâm phát 

triển quỹ đất huyện Đình Lập quản lý theo quyết định số 22849/QĐ-UBND 

ngày 8/11/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Kiểm tra lại số Quyết định 

  Hiện nay UBND tỉnh đã có văn bản chấp thuận cho Công ty cấp thoát 

nước Lạng Sơn thuê một phần diện đất là 341,7m
2
. Công ty đang làm thủ tục, hồ 

sơ xin thuê đất theo quy định. 

                       (có biểu 01 chi tiết kèm theo). 

2. Kết quả xử lý đất công thu hồi để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 

đất. 

Khu đất Phòng Xây dựng và thủ công nghiệp (nay là Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng) cũ (hiện nay Đội quản lý thị trường và Công ty cấp thoát nước Lạng Sơn 

đang sử dụng): Thửa đất số 06, diện tích cả khu là 1.290,8m
2
, tờ bản đồ số 33b, 

thị trấn Đình Lập; tại khu 3, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, (Diện tích dự 

kiến đấu giá quyền sử dụng đất là 949,1m
2
). Khu đất này đã thu hồi đất, giao cho 

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đình Lập quản lý theo quyết định số 

22849/QĐ-UBND ngày 8/11/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 



 

  Hiện nay UBND huyện đã có tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 04/9/2018 

gửi UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xem xét, chấp thuận 

cho phép thực hiện công trình có sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn huyện.  

                                     (có biểu 02 chi tiết kèm theo). 

3. Kết quả xử lý đất công thu hồi giao cho UBND xã quản lý để xây 

dựng công trình công cộng. 

Khu đất Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX: Thửa đất số 03, diện 

tích 500,2m
2
, tờ bản đồ địa chính số 26d thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập. Khu 

đất này đã thu hồi đất, giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đình Lập 

quản lý theo quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn. Hiện nay UBND thị trấn Đình Lập đang làm thủ tục, hồ sơ xin giao 

đất để xây dựng nhà văn hóa khu 5, thị trấn Đình Lập. 

                           (có biểu 01 chi tiết kèm theo). 

4. Những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ. 

Một số cơ quan, tổ chức đã được giao đất, cấp giấy CN.QSD đất hiện nay 

không còn nhu cầu sử dụng đất hoặc đã chuyển trụ sở sang vị trí khác nhưng 

chưa làm các thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước thu hồi trả lại đất theo quy định. 

 Đề nghị các cơ quan, tổ chức đã được giao đất, cấp giấy CN.QSD đất nay 

không còn nhu cầu sử dụng đất, chủ động liên hệ với cơ quan nhà nước để được 

hướng dẫn, làm thủ tục tự nguyện trả lại đất do không còn nhu cầu sử dụng đất. 

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường: Quan tâm hướng dẫn các cơ quan, 

tổ chức không còn nhu cầu sử dụng đất làm thủ tục tự nguyện trả lại đất. Trên cơ 

sở đó trình UBND tỉnh thu hồi đất giao cho UBND huyện để xây dựng kế hoạch 

sử dụng đất hiệu quả. 

5. Dự kiến kế hoạch tiếp tục thực hiện phương án xử lý đất, tài sản công 

trong năm 2019. 

5.1. Kế hoạch xử lý đất công thu hồi để giao cho Trung tâm phát triển 

quỹ đất quản lý bao gồm các khu đất sau: 

- Khu đất trụ sở cũ UBND xã Đồng Thắng: Diện tích 721,5m
2
,
 
tại thôn Nà 

Xoong, xã Đồng Thắng, huyện Đình Lập. 

- Khu đất trạm Y tế cũ xã Đồng Thắng: Diện tích 249m
2
, tại thôn Nà 

Xoong, xã Đồng Thắng, huyện Đình Lập. 

- Khu đất trường mầm non thị trấn Nông Trường Thái Bình: Diện tích 

1021,8m
2
, tại khu 6, TT Nông Trường Thái Bình, huyện Đình Lập. 

- Khu đất Phòng Văn hóa cũ: Diện tích 528,6m
2
, tại khu 4, thị trấn Đình 

Lập, huyện Đình Lập. 



 

- Khu đất trụ sở cũ UBND xã Kiên Mộc: Diện tích 1290m
2
, tại thôn Bản 

Hang, xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập. 

- Khu đất trụ sở UBND xã Bắc Xa: Diện tích 2299m
2
, tại thôn Nà Thuộc, 

xã Bắc Xa, huyện Đình Lập. 

- Khu đất trụ sở UBND TT Đình Lập: Diện tích 419,1m
2
, tại khu 8, thị 

trấn Đình Lập, huyện Đình Lập. 

- Khu đất Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện (Phòng Tài nguyên và 

Môi trường cũ): Diện tích 404,5m
2
, tại khu 3, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập.  

- Khu đất Trường Tiểu học I xã Bính Xá: Điểm trường tại thôn Bản Mọi, 

xã Bính Xá: Diện tích 793,4m
2

 và Điểm trường tại thôn Bản Xả, xã Bính Xá, 

diện tích 417,6m
2
. 

- Khu đất Trường tiểu học xã Đình Lập: Diện tích 198m
2
, tại thôn Khe 

Vuồng, xã Đình Lập, huyện Đình Lập. 

- Khu đất Trường tiểu học xã Bắc Xa: Diện tích 59,0m
2
, tại thôn Khuổi 

Tà, xã Bắc Xa, huyện Đình Lập. 

            (có biểu 03: chi tiết kèm theo). 

 5.2. Kế hoạch thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2019. 

Trên cơ sở kết quả rà soát quỹ đất trên địa bàn huyện Đình Lập xác định 

diện tích đất quy hoạch để đấu giá quyền sử dụng đất khoảng 10.062,3m
2
; bao 

gồm các khu đất sau: 

- Khu đất Vườn Ươm, khu 6, thị trấn Đình Lập: Diện tích 6.000m
2
, tại thị 

trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

- Khu đất hạt 3 giao thông, khu 2 thị trấn Đình Lập: Diện tích 1.300m
2
, tại 

thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.  

- Khu đất Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Diện tích 565,5m
2
, 

tại thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

 - Khu đất Trạm bảo vệ thực vật cũ: Diện tích 206,0m
2
, tại thị trấn Đình 

Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

- Khu đất Trạm y tế xã Thái Bình cũ: Diện tích 1.200m
2
, thôn Bản Piềng, 

xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.  

 - Khu đất UBND xã Thái Bình cũ: Diện tích 790,8m
2
, thôn Bản Piềng, xã 

Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

(có biểu 04 chi tiết kèm theo). 

5.3. Kế hoạch xử lý đất công thu hồi giao cho UBND các xã, thị trấn 

quản lý. 



 

- Khu đất Trường Tiểu học thị trấn Nông Trường Thái Bình: Diện tích 

555,9m
2
, tại khu 1, thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập. 

- Khu đất Trường tiểu học xã Cường Lợi: Diện tích 550m
2
, tại thôn Bản 

Xum, xã Cường Lợi, huyện Đình Lập và tại thôn Bản Pia, xã Cường Lợi diện 

tích 675,0m
2
; 

- Khu đất Trường tiểu học xã Châu Sơn: Diện tích 1528,5m
2
, thôn Khe 

Mùn, xã Châu Sơn, huyện Đình Lập. 

- Khu đất Trường tiểu học xã Đình Lập: Diện tích 517m
2
, tại thôn Pò Tấu, 

xã Đình Lập, huyện Đình Lập. 

                       (có biểu 05 chi tiết kèm theo). 

Trên đây là nội dung báo cáo Kết quả xử lý giải quyết đất, tài sản công và 

Dự kiến kế hoạch tiếp tục thực hiện phương án xử lý đất, tài sản công trong năm 

2019 trên địa bàn huyện Đình Lập./. 
            

 

Nơi nhận:     
- Như kính gứi; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng TN và MT; 

- Lưu: VT. 

              KT. CHỦ TỊCH 

              PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

            Hoàng Thanh Đạm 
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