
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:            /VP-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Lạng Sơn, ngày      tháng 11 năm 2020 

V/v khẩn trương đẩy mạnh công 

tác đấu giá quyền sử dụng đất trong 

kế hoạch 2020. 

 

           
    

 

                                 Kính gửi:  

                                                - Sở Tài nguyên và Môi trường; 

                                                - Sở Tài chính; 

           - Sở Tư pháp. 

                                                                                        

Trong 10 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng tác động của đại 

dịch COVID-19; nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành quyết liệt của 

Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, sự chủ động, tích cực vào cuộc của các sở, 

ban, ngành, của Ban Chỉ đạo thu NSNN cấp tỉnh, cấp huyện; sự đồng hành ủng 

hộ của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, công tác thu ngân sách nhà nước 

tỉnh  đến thời điểm hiện nay đã đảm bảo tiến độ và dự kiến đạt chỉ tiêu HĐND 

tỉnh giao; đến 31/10/2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh là 

5.493,76 tỷ đồng, đạt 89,3% chỉ tiêu dự toán giao, trong đó thu xuất nhập khẩu 

là 3.185,3 tỷ đồng, đạt 93,7% chỉ tiêu dự toán giao, thu nội địa đạt 2.305 tỷ 

đồng, đạt 83% dự toán giao, thu tiền sử dụng đất đạt 601,53 tỷ đồng bằng 90% 

kế hoạch giao (khối huyện là 247,849 tỷ, đạt 148% dự toán giao; khối tỉnh là 

353,681 tỷ đạt 70,7% dự toán giao). 

Tuy nhiên, nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất ngân sách tỉnh mặc dù 

đã được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt nhưng chưa đạt tiến 

độ, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, khó khăn trong cân đối trong thực hiện nhiệm vụ chi 

đầu tư phát triển. 

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, góp phần tạo 

nguồn lực tái đầu tư, đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch vốn đầu tư công trung 

hạn năm 2020, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ 

trưởng các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp tiếp tục tập trung 

phối hợp thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính, 

Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện các thủ tục để bảo đảm 

các điều kiện và tiến độ thời gian thực hiện đấu giá các khu đất đã được UBND 

tỉnh cho chủ trương thực hiện như: 86 ô đất thuộc Lô N17, Lô N18, Lô N23 Khu 

tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn; Lô M3, Cụm công nghiệp địa 

phương số 2 xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; báo cáo, đề xuất 

UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền. 

2. Sở Tài chính khẩn trương tham mưu cho Hội đồng thẩm định giá đất 

của tỉnh tổ chức thẩm định phương án xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền 
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sử dụng đất ngay khi nhận được hồ sơ trình thẩm định để bảo đảm điều kiện tổ 

chức đấu giá theo quy định. 

3. Sở Tư pháp tích cực phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài 

chính đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất, chủ động xây dựng các 

phương án đấu giá đất phù hợp với yêu cầu để phấn đấu hoàn thành kế hoạch 

thu ngân sách nhà nước năm 2020 theo đúng quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thưc̣ hiêṇ./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBND thành phố; 

- C,PCVP UBND tỉnh, các phòng CV; 

- Lưu: VT, KT(VTD). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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