
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 3135  /VP-KTN Lạng Sơn, ngày 01 tháng 8  năm 2019 
V/v báo cáo, họp chuyên đề hằng 

tháng về xử lý vướng mắc trong công 
tác giải phóng mặt bằng 

 

 

Kính gửi:  
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thời gian qua, UBND các huyện, thành phố đã có nhiều nỗ lực, cố gắng 
trong công tác giải phóng mặt bằng, đóng góp tích cực vào việc triển khai các dự án 
đầu tư xây dựng trên địa bàn. Tuy nhiên xét tổng thể cho thấy công tác giải phóng 
mặt bằng nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra, đa số các dự án chậm tiến 
độ đều do vướng mắc về mặt bằng; thậm chí tại một số dự án mặc dù được lãnh 
đạo UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp nhưng chuyển biến rất chậm. 

 Để khắc phục tình trạng trên, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu UBND các huyện, thành phố rà soát, tổng hợp các khó khăn, 
vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên 
địa bàn quản lý (tập trung vào các dự án trọng điểm của tỉnh, dự án do tỉnh phê 
duyệt, dự án ngoài ngân sách do Nhà nước thu hồi đất, dự án của huyện, thành phố 
nhưng có tính chất quan trọng). Trước ngày 25 hằng tháng, các huyện, thành phố 
báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét. 

Chế độ báo cáo bắt đầu thực hiện từ tháng 8/2019. Đối với kỳ báo cáo từ 
lần thứ 2 trở đi, các huyện, thành phố bổ sung thêm nội dung về kết quả thực hiện 
chỉ đạo của UBND tỉnh tại kỳ họp trước. 

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Trên cơ sở báo cáo của các huyện, 
thành phố tổng hợp thành 01 báo cáo chung, trình UBND tỉnh trước ngày 30 hằng 
tháng, theo đó có đề xuất sơ bộ phương án giải quyết các vướng mắc để UBND 
tỉnh xem xét, tổ chức họp để chỉ đạo thực hiện. 

3. Riêng đối với kỳ báo cáo tháng 8/2019, các huyện, thành phố báo cáo 
trước ngày 08/8/2019; Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND 
tỉnh trước ngày 12/8/2019.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC, TP; 
- Thanh tra tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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