
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LẠNG SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /UBND-KT 

V/v tập trung xây dựng và tổ chức 

thực hiện phương án sử dụng đất có 

nguồn gốc từ các công ty nông, lâm 

nghiệp bàn giao về địa phương 

Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2020 

 

               Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND các huyện: Hữu Lũng, Lộc Bình, Đình Lập,  

  Cao Lộc, Tràng Định; 

- Các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: Lộc Bình,  

  Đình Lập, Đông Bắc; 

- Ban Quản lý rừng đặc dụng Hữu Liên; 

- Công ty cổ phần Giống lâm nghiệp vùng Đông Bắc;  

- Công ty cổ phần Chè Thái Bình - Lạng Sơn. 

  

Thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội 

về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc 

doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các 

tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng; Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 

17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả 

hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 

của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 

27/11/2015 của Quốc hội, trong thời gian qua, công tác đo đạc lập bản đồ, hồ sơ 

hiện trạng sử dụng đất, xây dựng phương án sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, 

lâm trường bàn giao về địa phương đã được các cấp, các ngành nỗ lực triển khai 

thực hiện. Tính đến ngày 10/7/2020, UBND các huyện đã xây dựng xong 

phương án sử dụng đất của 12/35 xã; Sở Tài nguyên và Môi trường đã thẩm 

định, trình và UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án sử dụng 

đất của 07/35 xã. Kết quả trên chưa bảo đảm đáp ứng tiến độ theo đúng chỉ đạo 

của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh là: hoàn thành xây dựng phương án sử 

dụng đất đối với diện tích đất các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa 

phương 35/35 xã trong năm 2020.  

Nguyên nhân là do công tác đo đạc hiện trạng sử dụng đất ban đầu còn 

gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do chưa có sự phối hợp, đồng thuận cao của 

người dân trong việc dẫn đạc, xác định chủ sử dụng đất; sự lãnh đạo, chỉ đạo của 

cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng và triển khai phương án sử 

dụng đất chưa tập trung, quyết liệt; đồng thời do một số nguyên nhân khách 

quan như trong quý I/2020 thời tiết không thuận tiện cho việc đo đạc, ảnh hưởng 

của dịch Covid-19 nên công tác tuyên truyền, phổ biến cũng có mặt hạn chế.  

Để đảm bảo hoàn thành xây dựng phương án sử dụng đất các công ty 
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nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương được 35/35 xã trong năm 2020, 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung 

sau: 

1. Các sở, ngành, UBND huyện, thành phố, các công ty nông, lâm nghiệp 

nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 

1470/VP-KTN ngày 15/4/2020 về tiếp tục trình phương án sử dụng đất có nguồn 

gốc do các công ty lâm nghiệp bàn giao về địa phương, Công văn số 

497/UBND-KT ngày 15/5/2020 về triển khai thực hiện Quyết định số 32/QĐ-

TTg ngày 07/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 576/UBND-

THNC ngày 03/6/2020 về thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại 

phiên họp giải trình quý II/2020.  

2. UBND các huyện: Hữu Lũng, Lộc Bình, Đình Lập, Cao Lộc, Tràng Định: 

- Khẩn trương xây dựng phương án sử dụng đất các công ty nông, lâm 

nghiệp trả về địa phương đối với các xã còn lại gửi các Sở, ngành liên quan 

thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt; hoàn thành trước ngày 

30/10/2020. 

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện phương án sử dụng đất có nguồn 

gốc do các công ty nông, lâm nghiệp trả về địa phương đã được UBND tỉnh phê 

duyệt, bảo đảm hoàn thành việc tổ chức thực hiện trong năm 2020. 

- Chủ tịch UBND huyện chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh nếu để xảy ra việc chậm tiến độ xây dựng, triển khai phương án sử 

dụng đất có nguồn gốc do các Công ty lâm nghiệp bàn giao về địa phương. 

 3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh ban hành kế hoạch chi tiết 

đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện 

phương án sử dụng đất có nguồn gốc do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao 

về địa phương tại các xã, thị trấn bảo đảm hoàn thành việc thẩm định, trình 

UBND tỉnh phê duyệt phương án đối với 35/35 xã trước ngày 30/11/2020. 

4. Các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: Lộc Bình, Đình Lập, Đông Bắc 

có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc 

xác định ranh giới, mốc giới, hiện trạng, nguồn gốc, phạm vi đất bàn giao để địa 

phương xây dựng phương án sử dụng đất làm cơ sở giao đất, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định. 

Khẩn trương xử lý tài sản còn lại trên đất đã bàn giao về địa phương; thanh lý 

các hợp đồng giao khoán đất nông, lâm nghiệp đối với người nhận khoán sử 

dụng đất bảo đảm phù hợp quy định của pháp luật, quyền lợi hợp pháp của 

người nhận khoán để UBND cấp huyện xây dựng và triển khai phương án sử 

dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

5. Ban Quản lý rừng đặc dụng Hữu Liên, Công ty cổ phần Giống lâm 

nghiệp vùng Đông Bắc, Công ty cổ phần Chè Thái Bình - Lạng Sơn: Khẩn 

trương rà soát, xác định rõ diện tích đất bàn giao về địa phương và diện tích đất 

giữ lại để quản lý, sản xuất, kinh doanh bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế 
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quản lý, sử dụng; hoàn thành xây dựng phương án sử dụng đất gửi Sở Tài 

nguyên và Môi trường xem xét thẩm định xong trong tháng 8/2020.  

Trong quá trình triển khai nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố kịp thời có báo cáo gửi Sở Tài 

nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các phòng CM, Trung tâm THCB; 

 - Lưu: VT, KT(NNT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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