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  Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. 

                                       

Thực hiện công tác giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân liên quan đến diện 

tích đất thu hồi tại Quyết định số 766/QĐ-UBND, ngày 21/6/2011 của UBND 

huyện, ngày 01/7/2019, UBND huyện đã báo cáo UBND tỉnh và Sở Tài nguyên – 

Môi trường về việc lập phương án giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân đối với 

diện tích đất thu hồi tại Quyết định số 766/QĐ-UBND, ngày 21/6/2011 của 

UBND huyện Đình Lập (Báo cáo số 394/BC-UBND) và báo cáo về việc điều 

chỉnh phương án giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân đối với diện tích đất thu 

hồi tại Quyết định số 766/QĐ-UBND, ngày 21/6/2011 (Báo cáo số 85/BC-

UBND, ngày 28/02/2020). 

Sau khi nhận được Báo cáo số 394/BC-UBND, ngày 01/7/2019 của UBND 

huyện, Văn phòng UBND tỉnh đã có Văn bản số 2806/VP-KTN, ngày 10/7/2019 

về việc thẩm tra phương án giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân của UBND 

huyện Đình Lập, Văn bản có nội dung truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ 

Tiến Thiệu, phó Chủ tịch UBND tỉnh “Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ 

trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét đề nghị của UBND huyện Đình 

Lập tại văn bản trên, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trong tháng 8/2019”. Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan để tham 

mưu cho UBND tỉnh và đã có Báo cáo số 457/BC-STNMT, ngày 30/8/2019 về 

việc xem xét đề xuất của UBND huyện về phương án giao đất cho các hộ gia 

đình, cá nhân đối với diện tích đất thu hồi tại Quyết định số 766/QĐ-UBND, ngày 

21/6/2011 của UBND huyện Đình Lập, trong nội dung báo cáo có nêu: “Sở Tài 

nguyên và Môi trường báo cáo đề xuất UBND tỉnh đối với phương án giao đất, 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo đúng 

quy định của pháp luật sau khi có ý kiến của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và 

báo cáo bổ sung đánh giá về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Đình Lập 

đối với 14 hộ gia đình”. 

Hiện nay, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã có Văn bản số 5158/BTL-TM, 

ngày 25/11/2019 về việc điều chỉnh quy hoạch, chuyển giao đất quốc phòng cho 

địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Bộ Quốc phòng đã có Văn bản 

số 07/BQP-TM, ngày 02/01/2020 về việc điều chỉnh và bàn giao đất quốc phòng 

của BTL BĐBP cho UBND tỉnh Lạng Sơn quản lý; UBND huyện đã có Báo cáo 

số 656/BC-UBND, ngày 15/11/2019 về Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và bình 

quân diện tích đất lâm nghiệp tại xã Bính Xá. 
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Để tiếp tục thực hiện giải quyết vụ việc, UBND huyện đề nghị Sở Tài 

nguyên và Môi trường tham mưu đề xuất UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo 

thực hiện phương án giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại xã Bính Xá đối với 

diện tích đất thu hồi tại Quyết định số 766/QĐ-UBND, ngày 21/6/2011 của 

UBND huyện Đình Lập để UBND huyện thực hiện các công việc tiếp theo. 

UBND huyêṇ kính mong Quý Sở sớm quan tâm thưc̣ hiêṇ./. 

 
 

Nơi nhận:                         
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Các đơn vị: Thanh tra, TNMT; 

- Ban TCD huyện; 

- Lưu: VT.   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TIC̣H 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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