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V/v bổ sung, làm rõ một số nội dung 
trong báo cáo kết quả kiểm tra, đánh 
giá tình hình san lấp đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất tại xã Khánh Khê, 

huyện Văn Quan  

Lạng Sơn, ngày 19 tháng 7 năm 2019 

 

 

                          Kính gửi:  Sở Tài nguyên và Môi trường. 
 

Xét Báo cáo số 354/BC-STNMT ngày 08/7/2019 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường về kiểm tra, đánh giá tình hình san lấp đất, chuyển mục đích sử dụng 
đất tại xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Nội dung báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường chưa đảm bảo cơ sở 
để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý vụ việc do: 

- Thiếu số liệu diện tích, thời điểm tự ý san lấp đất và thời điểm được 
UBND huyện Văn Quan cho phép chuyển mục đích của từng trường hợp cụ thể 
để làm cơ sở đánh giá, xử lý trách nhiệm của các cơ quan liên quan đến việc 
chậm xử lý các hành vi phạm pháp luật về đất đai;  

- Chưa đánh giá, đề xuất phương án, biện pháp xử lý đối với hành vi tự ý 
chuyển mục đích sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích và tự ý san lấp 
đất của các hộ gia đình, cá nhân do thực hiện san lấp trước thời điểm được 
UBND huyện Văn Quan cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; việc chấp hành 
nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các trường hợp UBND huyện Văn Quan đã 
cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Văn 
Quan bổ sung hoàn chỉnh các nội dung trên, báo cáo UBND tỉnh xem xét trước 
ngày 05/8/2019. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường và các 
cơ quan liên quan thực hiện./.  

  
Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các sở: XD, TP; 
- Thanh tra tỉnh; 
- UBND huyện Văn Quan; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
 các phòng: KTTH, TH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (NNT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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