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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Đình Lập, ngày 11 tháng 6 năm 2019 

 

                     Kính gửi: UBND các xã: Đình Lập, Bính Xá, Cường Lợi, 

Châu Sơn và thị trấn Đình Lập. 

 

Thực hiện Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn 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 chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng 

đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 

1456/QĐ-UBND, ngày 02/8/2018 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Công 

ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện Đình Lập quản lý; Kế hoạch số 17/KH-BCĐ ngày 29/01/2019  của Ban 

Chỉ đạo 1546 thực hiện giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, cá 

nhân với các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Hiện nay, các hạng mục đo đạc phần đất giao cho các Công ty lâm nghiệp 

tổ chức sản xuất và phần đất các Công ty lâm nghiệp giao lại địa phương đã cơ 

bản hoàn thành. UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện xây dựng phương án sử 

dụng đất đối với quỹ đất của Công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương 

quản lý. 

Để xây dựng phương án sử dụng đất hiệu quả, sát với tình hình thực tế của 

địa phương, UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn, nghiên cứu xem xét cụ 

thể kết quả đo đạc đối với quỹ đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình 

Lập giao lại trên địa bàn đơn vị mình quản lý, đề xuất phương án sử dụng đất của 

đơn vị mình. 

 (UBND huyện gửi kèm hồ sơ, bản đồ đối với phần đất Công ty TNHH 

MTV Lâm nghiệp Đình Lập giao lại địa phương cho các xã, thị trấn) 

Đề xuất về Phương án sử dụng đất của các đơn vị cần đảm bảo phù hợp với 

thực tiễn và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương; ưu tiên giao đất 

cho các đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương không có đất hoặc 

thiếu đất sản xuất; xem xét giao đất hoặc cho thuê đất đối với các trường hợp 

đang nhận giao khoán với Công ty nghiệp để trực tiếp sản xuất ; xác định rõ phần 

đất giữ laị (không giao cho các hô ̣gia đình , cá nhân) để phuc̣ vu ̣phát triển kinh 

tế - xã hội, xây dựng các công trình công cộng, cơ sở hạ tầng... 

(UBND huyện gửi hướng dẫn mẫu đề cương Báo cáo thuyết minh phương 



2 
 

án sử dụng đất đối với phần quỹ đất Công ty nông, lâm nghiệp trả về địa phương 

để UBND các xã, thị trấn tham khảo vận dụng thực hiện) 

Trên cơ sở đề xuất của UBND các xã, thị trấn, Phòng Tài nguyên và Môi 

trường, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện tổng hợp chung, lập phương án sử 

dụng đất, tổ chức lấy ý kiến, thẩm định, tổng hợp tham mưu cho UBND huyện 

xây dựng phương án sử dụng đất chung của huyện trình UBND tỉnh phê duyệt. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm túc, khẩn trương tổ 

chức thực hiện và gửi báo cáo đề xuất phương án sử dụng đất của đơn vị mình về 

Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25/6/2019. 

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị 

báo cáo về UBND huyện (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) để được 

phối hợp giải quyết./. 

 

Nơi nhận:                                                                           KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên;                                                                       PHÓ CHỦ TỊCH 
- CT, PCT UBND huyện (đc Đạm); 

- Phòng Tài nguyên và MT; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất; 

- Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đình Lập; 

- Lưu: VT. 

                                                                                       

                                                                         Hoàng Thanh Đạm 
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