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BÁO CÁO 

Tình hình quản lý quy hoạch, khai thác quỹ đất đô thị                                            

dành cho công trình phúc lợi phục vụ cộng đồng 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh. 
 

Thực hiện Công văn số 781/SXD-QHKT&PTĐT ngày 9/7/2019 của Sở 

Xây dựng tỉnh Lạng Sơn về việc cung cấp thông tin, báo cáo về tình hình quản lý 

quy hoạch, khai thác quỹ đất đô thị dành cho công trình phúc lợi phục vụ cộng 

đồng, UBND huyện báo cáo như sau: 

I. CÁC CHỦ TRƢƠNG, CHÍNH SÁCH VỀ VIỆC ĐẢM BẢO PHÖC 

LỢI CHO CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN  

1. UBND huyện luôn chú trọng quan tâm các công trình phúc lợi cho 

cộng đồng trên địa bàn, đặc biệt là các khu vui chơi thể thao, quy hoạch xây 

dựng các khuôn viên cây xanh, trường học, trạm y tế.... 

2. Các công trình trên được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh sẽ mang lại hiệu 

quả cao đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện, đặc biệt tạo bước chuyển 

biến mạnh mẽ về hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, kỹ thuật đô thị của huyện. 

Góp phần thay đổi bộ mặt đô thị, kiến trúc cảnh quan, từng bước phát triển kinh 

tế xã hội của địa phương nói riêng, của cả tỉnh nói chung. 

II. CÁC CHƢƠNG TRÌNH, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ 

XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH PHÖC LỢI PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 

1. Các chƣơng trình của huyện 

- Hiện nay UBND huyện đang dự kiến triển khai xây dựng các công trình 

phúc lợi phục vụ cộng đồng trên địa bàn như Khu trung tâm văn hóa thể thao 

huyện, khuôn viên cây xanh thị trấn Nông Trường Thái Bình; Sân vận động thị 

trấn Nông Trường Thái Bình. 

- Tiếp tục hoàn thiện khu không gian sinh hoạt cộng đồng tại sân vận 

động huyện. Xây dựng hoàn thành khu khuôn viên cây xanh thị trấn Đình Lập 

khu vực đình Háng Slấp dự kiến hoàn thành năm 2020, hiện đang được UBND 

huyện tích cực triển khai đầu tư xây dựng. 

- Tiếp tục quy hoạch, tạo quỹ đất công xây dựng trạm y tế thị trấn Đình 

Lập, đưa vào kế hoạch trung hạn để đầu tư xây dựng Trạm Y tế thị trấn Nông 

Trường Thái Bình đạt chuẩn quốc gia giai đoạn năm 2020 - 2025. 
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2. Đánh giá thực trạng việc sử dụng, quản lý đất theo quy hoạch cho 

mục đích xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ cộng đồng 

Hiện nay thực trạng sử dụng đất, quản lý đất quy hoạch cho mục đích xây 

dựng các công trình phúc lợi phục vụ cộng đồng đều được UBND huyện quan 

tâm chỉ đạo, quản lý chặt chẽ. Các công trình phúc lợi xã hội hiện đã được đầu 

tư cơ bản được xây dựng theo định hướng quy hoạch, theo đồ án quy hoạch chi 

tiết đã được duyệt. Đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân. 

3. Danh mục và đánh giá hiệu quả các dự án đầu tƣ xây dựng công 

trình phúc lợi phục vụ cộng đồng trên địa bàn  

( Có biểu mẫu phụ lục kèm theo) 

III. NHỮNG VƢỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Những vƣớng mắc trong quá trình triển khai thực hiện 

Tuy đã có những chỉ đạo rất tích cực các cơ quan chuyên môn tăng cường 

trong công tac quản lý, thực hiện xây dựng theo quy hoạch đã được duyệt, 

nhưng mức độ đầu tư xây dựng các phúc lợi phục vụ cộng đồng chưa đạt được 

so với mục đích, yêu cầu đặt ra, các công trình, dự án đều triển khai chậm so với 

kê hoạch do thiếu nguồn vốn đầu tư. 

2. Kiến nghị 

- Đề nghị Sở Tài chỉnh tỉnh sớm bố trí vốn để triển khai thực hiện các đồ 

án quy hoạch đang triển khai trên địa bàn. 

 - Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng Khu trung tâm 

văn hóa thể thao huyện theo định hướng quy hoạch chung đã được duyệt. 

 Trên đây là Báo cáo tình hình quản lý quy hoạch, khai thác quỹ đất đô thị 

dành cho công trình phúc lợi phục vụ cộng đồng của UBND huyện Đình Lập./. 

 
 

 

Nơi nhận:     

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; (eOffice) 

- Phòng: KT-HT; 

- Lưu: VT. 

  

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 

 

 

  

   



PHỤ LỤC                                                                                                                                                                                

Số liệu báo cáo tình hình quản lý quy hoạch, khai thác quỹ đất đô thị                                                                    

dành cho công trình phúc lợi phục vụ cộng đồng 

( Kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND ngày          7/2019 của UBND huyện Đình Lập) 

TT 

Tên công 

trình phúc lợi 

phục vụ cộng 

đồng 

Địa điểm 

xây dựng 

Cấp 

phục 

vụ ( 

Tỉnh, 

huyện, 

phườn

g, xã) 

Cơ sở xác định 

Diện 

tích lô 

đất               

( ha) 

Tình hình 

đầu tƣ 

xây dựng 

Dự 

kiến 

hoàn 

thành 

đi vào 

sử 

dụng 

Tổng 

mức 

đầu 

tƣ ( tỷ 

đồng) 

Vốn 

NSNN/Xã 

hội hóa 

Chủ đầu 

tƣ 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 Trung tâm văn 

hóa thể thao... 

Thị trấn 

Đình Lập 

Huyện Quyết định số 434/QĐ-

UBND ngày 13/3/2007 

của UBND tỉnh Lạng 

Sơn 

5,0 ha Chưa 

được đầu 

tư 

2025 15 Vốn NSNN UBND 

huyện 

Đình Lập 

 

2 Trạm xá           

2.1 Thị trấn Đình 

Lập 

Thị trấn 

Đình Lập 

Thị 

trấn  

Quyết định số 

2192/QĐ-UBND  ngày 

22/8/2014 của UBND 

huyện Đình Lập  

0,03  Sử dụng 

cơ sở vật 

chất chưa 

đạt chuẩn 

2025 05 Vốn NSNN UBND 

huyện 

Đình Lập 

 

2.2 Thị trấn Nông 

Trường Thái 

Bình 

Thị trấn 

Nông 

Trường 

Thái Bình 

Thị 

trấn  

Quyết định số 

2179/QĐ-UBND ngày 

30/10/2009 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn  

0,3 Sử dụng 

cơ sở vật 

chất chưa 

đạt chuẩn 

 05 Vốn NSNN UBND 

huyện 

Đình Lập 

 

3 Sân chơi           

 Thị trấn Đình 

Lập 

Thị trấn 

Đình Lập 

Huyện Quyết định số 

2192/QĐ-UBND  ngày 

22/8/2014 của UBND 

01 Đã được 

đầu tư xây 

dựng, cần 

2025 10 Vốn NSNN UBND 

huyện 

Đình Lập 
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huyện Đình Lập  nâng cấp 

 Thị trấn Nông 

Trường Thái 

Bình 

Thị trấn 

Nông 

Trường 

Thái Bình 

Thị 

trấn  

Quyết định số 

2179/QĐ-UBND ngày 

30/10/2009 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn  

1,6 Đã được 

đầu tư xây 

dựng, cần 

nâng cấp 

2025 05 Vốn NSNN UBND 

huyện 

Đình Lập 

 

4 Trung tâm 

nuôi dưỡng trẻ 

khuyết tật 

          

5 Công viên cây 

xanh ngoài 

đơn vị ở 

          

5.1 Thị trấn Đình 

Lập 

Thị trấn 

Đình Lập 

Huyện Quyết định số 

2192/QĐ-UBND  ngày 

22/8/2014 của UBND 

huyện Đình Lập  

02 Chưa 

được đầu 

tư xây 

dựng 

2021 15 Vốn NSNN UBND 

huyện 

Đình Lập 

 

5.2 Thị trấn Nông 

Trường Thái 

Bình 

Thị trấn 

Nông 

Trường 

Thái Bình 

Thị 

trấn  

Quyết định số 

2179/QĐ-UBND ngày 

30/10/2009 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn  

1,5 Chưa 

được đầu 

tư xây 

dựng 

2030 10 Vốn NSNN UBND 

huyện 

Đình Lập 

 

6 Công viên cây 

xanh đơn vị ở 
          

7 Công trình 

khác 
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