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Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Ngày 28/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1188/QĐ-UBND quy 
định về việc san, gạt, đào, đắp, cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Việc 
ban hành Quyết định trên đã góp phần giải quyết được tình trạng người dân, các tổ 
chức tự ý thực hiện san lấp đất không xin phép chính quyền các cấp, san gạt đất, 
cải tạo mặt bằng không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, gây thất thu 
ngân sách Nhà nước; đồng thời từng bước giải quyết được nhu cầu chính đáng của 
người dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc san, gạt, đào, đắp để tạo 
đất ở, mặt bằng sản xuất kinh doanh, xây dựng các công trình, cải tạo đất nhằm 
tăng hiệu quả sử dụng đất, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về đất 
đai, môi trường, khoáng sản ở cấp cơ sở, tạo được nguồn thu cho Ngân sách nhà 
nước từ thu tiền cấp quyền khai thác đất san lấp. Tuy nhiên, việc quy định chuyển 
thông tin về Sở Tài nguyên và Môi trường để tính, thẩm định số tiền cấp quyền 
khai thác đất san lấp trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt đối với các trường hợp 
xin phép san, lấp với khối lượng nhỏ, quy mô hộ gia đình là chưa thật sự hợp lý, 
kéo dài thời gian giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước, làm cho người 
dân phải chờ đợi lâu hơn. Để giải quyết vấn đề nêu trên, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan nghiên cứu quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Đất 
đai, Luật Khoáng sản và các văn bản pháp luật hiện hành tham mưu UBND tỉnh 
thực hiện việc ủy quyền cho UBND cấp huyện thực hiện thí điểm việc phê duyệt 
tiền cấp quyền khai thác đất san lấp đối với các trường hợp có khối lượng nhỏ; thời 
gian ủy quyền trong sáu (06) tháng; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 
10/12/2019. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Sở Tư pháp, Tài chính; 
- Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh;  
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
các phòng chuyên môn, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (NNT).
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