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BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết một số kiến nghị của HĐND, 

 Thường trực HĐND tỉnh năm 2018 

 

Thực hiện Công văn số 3804/VP-TH ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc báo cáo kết quả giải quyết một số kiến nghị của HĐND, 

Thường trực HĐND tỉnh năm 2018; Báo cáo số 800/BC-ĐGS ngày 30/11/'2018 

của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh Lạng Sơn về Báo cáo kết quả giám sát tình hình 

quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2009-2017, 

UBND huyện Đình Lập báo cáo kết quả giải quyết một số kiến nghị của HĐND, 

Thường trực HĐND tỉnh như sau: 

I. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện 

Trên cơ sở các văn bản pháp lý, văn bản chỉ đạo về quản lý đất đai, sử 

dụng tài sản nhà nước của Trung ương ban hành, văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng và 

triển khai các văn bản chỉ đạo nhằm cụ thể hóa các văn bản pháp luật của Trung 

ương, của UBND tỉnh phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/HU, ngày 16/12/2015 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai giai đoạn 

2016 - 2020 và những năm tiếp theo. UBND huyện Đình Lập đã ban hành Kế 

hoạch số 69/KH-UBND ngày 14/4/2016 để tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-

CT/HU, ngày 16/12/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường 

công tác Quản lý Nhà nước về đất đai giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp 

theo.  

 UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện theo từng nội 

dung cụ thể đảm bảo tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện 

ủy
1
. 

                                           
1 Công văn số 106/UBND-TNMT, ngày 28/02/2017 về việc rà soát, kê khai, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất; Kế hoạch số 17/KH-UBND, ngày 07/02/2017 về việc triển khai thực hiện Đề án tăng cường 

xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020; Công văn số 229/UBND-TNMT, ngày 13/4/2017 

về viêc̣ tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai , kiểm tra , xử lý các hành vi vi phaṃ pháp luâ ̣ t về đất 

đai; Công văn số 486/UBND-TNMT, ngày 28/6/2017 về viêc̣ tăng cường công tác kiểm tra , xử lý các hành vi vi 

phạm pháp luật về đất đai ; Công văn số 639/UBND-TNMT, ngày 07/8/2017 về viêc̣ đăng ký nhu cầu sử duṇg 

đất để lâp̣ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyêṇ Đình Lâp̣ ; để tiếp tục thực hiện Chỉ thị có hiệu quả , UBND 

huyêṇ đa ̃tiếp tuc̣ ban hành các văn bản chỉ đaọ như : Công văn số 96/UBND-TNMT, ngày 05/02/2018 về viêc̣ rà 

soát, kê khai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ; Công văn số 103/UBND-TNMT, ngày 06/02/2018 về 

viêc̣ tiếp tuc̣ tăng cường công tác xử lý vi phaṃ pháp luâṭ về đất đai trên điạ bàn huyêṇ Đình Lâp̣ ; Hướng dẫn số 

184/HD-UBND, ngày 16/3/2018 của UBND huyện về Quy trình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 

tại UBND cấp xã trên địa bàn huyện; Ban hành các Quyết định thành lập các Tổ công tác kiểm tra, rà soát đất 
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Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 27/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến 

năm 2020 và những năm tiếp theo;  Ban thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế 

hoạch số 129-KH/HU, ngày 04/9/2018 triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-

CT/TU, ngày 27/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tăng cường 

công tác Quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Đình Lập đến năm 

2020 và những năm tiếp theo. 

 UBND huyện Đình Lập ban hành Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 

03/12/2018 để tổ chức thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 27/7/2018 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 129-KH/HU, ngày 04/9/2018 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy. 

Các văn bản chỉ đạo thực hiện theo từng nội dung được UBND huyện ban 

hành
2
. 

II. Kết quả giải quyết các kiến nghị 

Trên cơ sở Báo cáo số 800/BC-ĐGS ngày 30/11/2018 của Đoàn Giám sát 

HĐND tỉnh Lạng Sơn về Báo cáo kết quả giám sát tình hình quản lý, sử dụng tài 

sản công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2009-2017. UBND huyện Đình 

Lập có 02 kiến nghị như sau: 

*) Kiến nghị 01: Duy trì việc quản lý, sử dụng đất được giao đúng quy 

định, hiệu quả; chỉ đạo tập trung hoàn thiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất đối với một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn theo quy định. 

- Để quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả, đúng quy định của Pháp luật. 

UBND huyện thường xuyên chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã tăng 

cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn, tập chung việc cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, công tác 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.... Nhìn chung công tác quản lý đất đai ngày 

càng chăt chẽ, hạn chế tối đa các vi phạm pháp luật về đất đai. 

 

                                                                                                                                    
lâm nghiệp của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; Tiếp tục ban hành văn bản số 99/UBND-TNMT, ngày 

25/01/2019 về rà soát kê khai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ...) 

2 Công văn số 99/UBND-TNMT, ngày 25/01/2019 về rà soát kê khai  cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, đồng thời giao chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận cho từng xã, thị trấn; Quyết định số 

351/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 về việc thành lập Tổ công tác và Tổ chuyên viên giúp việc tổ công 

tác kiểm tra, rà soát các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm đất đai giữa các hộ gia đình, cá nhân với 

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đình Lập và Công ty Cổ phần chè Thái Bình; Kế hoạch số 52/KH-

UBND ngày 21/02/2019 về thực hiện kiểm tra, rà soát các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm đất đai 

giữa các hộ gia đình, cá nhân với các Công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện Đình Lập; Công 

văn số 385/UBND-TNMT, ngày 11/4/2019 về đôn đốc đăng ký kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất; Công văn số 551/UBND-TNMT, ngày 28/5/2019 về lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất;  

Công văn số 654/UBND-TNMT, ngày 24/6/2019 về tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các 

hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, khoáng sản trên địa bàn; Kế hoạch số 182/KH-UBND, ngày 

22/7/2019 về kiểm tra, rà soát đất đai của Công ty cổ phần dược liệu tốt tại xã Châu Sơn. 
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- Chỉ đạo tập trung hoàn thiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đối với một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn theo quy định.  

Thực hiện Văn bản số 1718/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 24/12/2018 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất do các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 

lập đang quản lý, sử dụng chưa thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất. UBND huyện Đình Lập đã ban hành Văn bản số 385 /UBND-

TNMT ngày 11 tháng 4 năm 2019 về việc đôn đốc đăng ký đất đai, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với đất tổ chức). 

 Theo kết quả tổng hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn  số 

1718/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 24/12/2018 trên địa bàn huyện Đình Lập còn có 

40 cơ quan, đơn vị có sử dụng đất chưa được cấp giấy CN.QSD đất. Kết quả 

thực hiện năm 2019 UBND tỉnh đã giao và cấp giấy CN.QSD đất cho 05 cơ 

quan, đơn vị với tổng diện tích 4.219,10 m
2 

(Cấp giấy CN.QSD đất đối với tổ 

chức thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh; tổ chức sử dụng đất lập hồ sơ và nộp tại 

Trung tâm phục vụ Hành chính công của tỉnh). 

*) Kiến nghị 02: Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý đối với đất công bị lấn 

chiếm, đất trống không sử dụng theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt; 

tiến hành rà soát tài sản công của từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn để có cơ sở 

dữ liệu quản lý; khẩn trương giao trách nhiệm quản lý theo thẩm quyền đối với 

tài sản công chưa sử dụng. 

- Đấy nhanh tiến độ xử lý đối với đất công bị lấn chiếm, đất trống không 

sử dụng theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

 + Trên địa bàn huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh Lạng Sơn Chấp 

thuận chủ trương việc xử lý đất, tài sản công trên địa bàn huyện tại Văn bản số 

233/UBND-KTN ngày ngày  16 tháng 3  năm 2018 về việc chấp thuận phương án 

xử lý đất, tài sản công trên địa bàn huyện Đình Lập với tổng số 23 khu đất, diện 

tích là 9.269.829,9 m
2
, trong đó: tài sản công 21 khu, diện tích 14.883,3m

2
; đất 

công 02 khu, diện tích 9.254.946,6 m
2
. 

 Kết quả đa ̃xử lý đối với từng vị trí, địa điểm sử dụng đất như sau: 

+ UBND huyện đã trình UBND tỉnh thu hồi, giao cho địa phương quản lý 

đối với diện tích đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập để lập 

phương án sử dụng đất phuc̣ vu ̣phát  triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện . 

Đã thu hồi diện tích đất tại Khu 6, thị trấn Đình Lập 197m
2
 (Đất làm nhà văn 

hóa khu), Khu đất tại thôn Bình Chương I, xã Đình Lập 1.527,6m
2
 (Đất xây 

dựng điểm trường mầm non), Khu đất xây dưṇg traṃ cân  điêṇ tử Baĩ xử lý rác 

tại Bình Chương I , xã Đình Lập 2.426,8 m
2
, Khu đất rừng phòng hộ tại thị trấn 

Đình Lập, diện tích 106,5ha, Khu đất vườn ươm tại Khu 6, thị trấn Đình Lập 

10.419m
2
, Khu đất nhà Đội Bình Chương, xã Đình Lập (Đất để mở rộng Trụ sở 

Ban chỉ huy quân sự huyện và làm đường dân sinh). 

+ Đối với Công ty cổ phần Lâm sản Thịnh Lộc – Shiec thuê đất tại xã 

Thái Bình: UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 2515/QĐ-UBND 
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ngày 10/12/2018 về sửa đổi điều chỉnh giảm diện tích đất cho thuê đối với Công 

ty 879,3ha. Đối với Công ty cổ phần  xuất nhập khẩu Đạt AnhShiec thuê đất tại 

xã Đình Lập: đã phối hợp với sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát đo 

đạc phần diện tích thu hồi trả lại địa phương quản lý, sở Tài nguyên và Môi 

trường đã trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 42/TTr-STNMT, ngày 30/01/2019 

điều chỉnh giảm diện tích cho thuê để trả lại địa phương là 151,1ha. 

+ Đối với đất của các tổ chức khác: UBND huyện đã trình UBND tỉnh thu 

hồi đất 10 khu đất của các cơ quan , tổng diêṇ tích  20.847,8m
2
, giao cho địa 

phương quản lý để lập phương án sử dụng đất. Thu hồi 886m
2
 đất của Trường 

Tiểu học I xã Cường Lợi; 409,8m
2 

đất Thương mại tại thôn Bản Piềng, xã Thái 

Bình; 124,2m
2 

đất Thương mại tại thôn Bản Chắt xã Bính Xá, 401,4m
2 

đất 

Thương mại tại thôn Nà Lừa, xã Bính Xá, 308,1m
2 

đất Thương mại tại thôn Nà 

Phai, xã Bắc Lãng thuộc đất của Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn; thu hồi 

702,5m
2 
đất Trạm y tế xã Thái Bình cũ và khu đất trụ sở UBND xã Thái Bình cũ 

(02 thửa đất), diện tích 4.212,6m
2
; thu hồi 249,3m

2
 đất Tru ̣sở UBND thi ̣ trấn 

Nông trường Thái Bình cũ ; thu hồi 12.648,9m
2
 đất quốc phòng của Ban chỉ huy 

quân sự huyện tại Khu 8, thị trấn Đình Lập; thu hồi 1.290,8m
2
 đất của Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng cũ tại Khu 3, thị trấn Đình Lập; thu hồi 500,2m
2
 đất của 

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên tại Khu 5, thị trấn Đình 

Lập. 

- Rà soát tài sản công của từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện để có 

cơ sở dữ liệu quản lý. 

Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn. UBND huyện Đình 

Lập đã ban hành Công văn số 469/UBND-TCKH ngày 06/5/2019 về việc triển 

khai công tác rà soát, sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-

CP; Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 về thành lập tổ công tác 

thực hiện sắp xếp, xử lý nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 

31/12/2017 của Chính phủ. 

Kết quả đã thực hiện rà soát về hồ sơ pháp lý, vị trí, diện tích, mục đích sử 

dụng của cơ sở nhà, đất được giao/cho thuê,  hiện trạng sử dụng và đề xuất 

phương án sử lý, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý của: 67/67 đơn vị. Trong đó, 21 

đơn vị thuộc cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể và 46 đơn vị sự nghiệp. 

Tổng số cơ sở đất thuộc phạm vi quản lý: 266 cơ sở 

Tổng diện tích đất được giao: 204.138,9 m
2
 

Tổng diện tích đất đang thực tế quản lý, sử dụng là: 463.795,9 m
2
 

Tổng diện tích đất xây dựng nhà, công trình trên đất: 71.414,2 m
2
 

Tổng diện tích sàn:  97.433,6 m
2
 

(UBND huyện đã có Báo cáo số 528 /BC-UBND ngày 12/9/2019 gửi tỉnh) 
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- Giao trách nhiệm quản lý theo thẩm quyền đối với tài sản công chưa sử 

dụng. 

Đối với các khu đất, tài sản công thu hồi UBND huyện đều đề nghị 

UBND tỉnh giao cho TT Phát triển quỹ đất huyện quản lý theo quy định. Năm 

2019 UBND tỉnh đã giao cho TT Phát triển quỹ đất huyện 7 khu đất với diện 

tích 9.258.003,4 m
2
 (925,8 ha). 

*) Sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong giải quyết các kiến nghị. 

Sau khi có các kiến nghị của Đoàn Giám sát, các văn bản chỉ đạo của cấp 

trên. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện 

các văn bản Pháp luật của Nhà nước và các quy định về quản lý, sử dụng đất đai, 

tài sản công theo thẩm quyền để phục vụ các nhiệm vụ chính trị được giao. Xác 

định việc quản lý đất đai, tài sản công theo đúng quy định của Nhà nước là 

nhiệm vụ quan trọng. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan liên quan theo nhiệm 

vụ được giao duy trì việc quản sử dụng đất được giao theo đúng quy định, đôn 

đốc các cơ quan đơn vị, trên địa bàn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cấp giấy CN.QSD 

đất đối với các tổ chức sử dụng đất. Xây dựng phương án xử lý đối với diện tích 

đất công bị lấn chiếm, đất trống không sử dụng, đất sử dụng không đúng mục 

đích với phương án được UBND tỉnh phê duyệt. Phòng Tài nguyên và Môi 

trường phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, TT Phát triển quỹ đất huyện, 

UBND các xã, thị trấn và chủ sử dụng đất tiến hành ra soát sắp xếp, xử lý nhà, 

đất của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn để xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý. 

3. Đánh giá chung 

Nhìn chung, với sự lañh đaọ , chỉ đạo cấp ủy , chính quyền, sư ̣nỗ lực của 

các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở, công tác Quản lý Nhà nước về đất đai 

trên địa bàn đã đạt được một số kết quả nhất định, công tác quản lý tài sản công 

trên địa bàn huyện từng bước được đi vào nề nếp, góp phần nâng cao hiệu quả 

sử dụng tài sản nhà nước và dần trở thành nguồn lực quan trọng để phát triển 

kinh tế - xã hội, tài sản được sử dụng cơ bản đúng mục đích, mang lại hiệu quả, 

phục vụ tốt trong công tác quản lý hành chính, cung cấp dịch vụ công. Tình 

trạng thất thoát, lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước dần được khắc 

phục.  

Đa số các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt công tác quản lý đất công, đất 

được sử dụng đúng mục đích, phát huy được hiệu quả sử dụng, đảm bảo quy 

định của Pháp luật, đất được cấp giấy CN.QSD đất, đã thực hiện việc giao, nhận, 

quản lý hồ sơ tài sản theo quy định. 

Trụ sở cơ quan hành chính cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ hoạt động của 

cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng đã quan tâm tới 

công tác quản lý, vận hành để nâng cao hiệu quả hoạt động. 

3.1. Hạn chế, nguyên nhân 
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- Hiện nay trên địa bàn huyện còn một số cơ quan, đơn vị, tổ chức đang 

sử dụng đất nhưng chưa đăng ký kê khai, cấp giấy CN.QSD đất. Do một số cơ 

quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác làm thủ tục đăng ký kê khai, 

cấp giấy CN.QSD đất. 

- Có một số khu đất của các cơ quan hiện nay đã được đầu tư trụ sở mới ở 

địa điểm khác, nhưng chưa thực hiện lập các thủ tục về đất đai và tài sản trên đất 

đối với trụ sở cũ theo quy định. 

3.2. Kiến nghị, đề xuất 

- Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường: 

 + Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh về tình hình quản lý đất đai, cấp 

giấy chứng nhận đối với các tổ chức, đơn vị nhà nước.  

+ Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất của các tổ chức, đơn 

vị được giao/thuê đất, có biện pháp chấn chỉnh kịp thời các sai phạm. 

- Đối với các tổ chức, đơn vị được giao/cho thuê đất: Khẩn trương hoàn 

thiện hồ sơ đăng ký kê khai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý 

chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích quỹ đất được giao cho thuê. 

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện Đình Lập về kết quả giải quyết 

một số kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh năm 2018./. 

 

 

Nơi nhận:  
- Đoàn Giám sát HĐND tỉnh; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng TN&MT; 

- Lưu: VT. 

                                                                                                                                                                                       

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  

Hoàng Thanh Đạm 
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