
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /VP-KT 
V/v thực hiện tiếp nhận các điểm 

đất quốc phòng đã được chấp 

thuận chuyển giao cho địa 

phương quản lý, sử dụng 

 Lạng Sơn, ngày       tháng  5  năm 2022 

                                                      

                            Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- UBND các huyện: Văn Lãng, Cao Lộc,  

Lộc Bình, Đình Lập, Chi Lăng. 
 

Xem xét Công văn số 1427/BCH-TM ngày 11/5/2022 của Bộ Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng tỉnh đề xuất chuyển giao 19 điểm đất quốc phòng cho địa phương 

quản lý, sử dụng, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo 

như sau: 

1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, 

UBND các huyện: Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập, Chi Lăng theo chức 

năng, nhiệm vụ phối hợp thực hiện rà soát, loại bỏ ra khỏi quy hoạch đất quốc 

phòng đối với 19 điểm đất đã có chủ trương chuyển giao về cho địa phương quản 

lý, sử dụng; đồng thời cập nhật hiện trạng 19 điểm đất nêu trên vào quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất cấp huyện để có phương án quản lý, sử dụng đất hiệu quả và 

đúng quy định của pháp luật về đất đai. 

2. UBND các huyện Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập, Chi Lăng 

phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp nhận 19 điểm đất đã có chủ 

trương chuyển giao về cho địa phương quản lý, sử dụng theo hiện trạng của từng 

điểm đất thuộc địa bàn quản lý; lập phương án quản lý, đưa đất vào sử dụng, hướng 

dẫn các hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng các điểm đất nêu trên thực hiện 

đăng ký đất đai, xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

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;  

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH-NC,  

Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (NNT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

Dương Công Hiệp 
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