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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội 

đồng quản lý Quỹ Phát triển đất tại cuộc họp xem xét tình hình hoạt động và 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Quỹ Phát triển đất tỉnh Lạng Sơn 

  

 

Ngày 01/02/2023, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ 

tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức họp xem xét 

về tình hình hoạt động và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Quỹ Phát 

triển đất tỉnh Lạng Sơn. Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng quản lý 

Quỹ, các thành viên Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Phòng chuyên môn 

của Quỹ. 

Sau khi nghe Giám đốc Quỹ báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên 

tham dự họp, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội 

đồng quản lý Quỹ kết luận như sau: 

Từ khi thành lập cho đến nay, Hội đồng quản lý Quỹ, cơ quan điều hành 

hoạt động Quỹ đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ chung của 

Quỹ. Hoạt động của Quỹ đã đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, các văn 

bản hướng dẫn của Trung ương, Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản lý, 

sử dụng Quỹ do UBND tỉnh ban hành. Mặc dù nguồn vốn còn khiêm tốn nhưng 

Quỹ đã góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn 

tỉnh, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng cơ bản. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Quỹ còn có một số hạn 

chế, khó khăn, vướng mắc như: cơ quan điều hành hoạt động của Quỹ hoạt động 

theo chế độ kiêm nhiệm dẫn đến khó khăn trong tham mưu, triển khai nhiệm vụ; 

Quỹ mới chỉ thực hiện ứng vốn cho các dự án thực hiện công tác bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư, chưa phát huy được hết chức năng, nhiệm vụ của Quỹ; đối với 

nguồn vốn nhàn rỗi do không được gửi tại các Ngân hàng thương mại nên chưa 

phát huy nguồn vốn của Quỹ; các đơn vị chủ đầu tư, UBND các huyện, thành 

phố chưa thực sự quan tâm đến việc rà soát đăng ký danh mục dự án sử dụng 

nguồn vốn của Quỹ; các văn bản của Trung ương quy định về hoạt động Quỹ 

Phát triển đất còn chậm được sửa đổi, thay thế…  

Để phát huy hiệu hoạt động của Quỹ trong thời gian tới, yêu cầu cơ quan 

điều hành hoạt động Quỹ thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

1. Thực hiện rà soát, báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền kiện toàn lại Hội 

đồng quản lý Quỹ và cơ quan điều hành hoạt động Quỹ bảo đảm phù hợp với 

thực tiễn; hoàn thành trước ngày 10/02/2023. 
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2. Rà soát lại quy định về điều kiện và đối tượng ứng vốn, tham mưu cho 

Hội đồng quản lý Quỹ báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét sửa đổi Điều lệ của 

Quỹ theo hướng mở rộng đối tượng được ứng vốn nhằm đảm bảo việc giải ngân 

nguồn vốn; hoàn thành trước ngày 20/02/2023. 

3. Tiếp tục phối hợp với các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố 

khẩn trương rà soát, tổng hợp danh mục dự án đầu tư có nhu cầu ứng vốn từ 

Quỹ năm 2023, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt Kế hoạch ứng vốn theo quy 

định, trong đó tổ chức Hội nghị làm việc trực tiếp với các đơn vị trước ngày 

15/02/2023. 

4. Tiếp tục đôn đốc các đơn vị còn nợ tiền sử dụng đất năm 2022, khẩn 

trương thực hiện trích nộp đủ 10% tiền thu sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ 

đấu giá quyền sử dụng đất về Quỹ theo quy định tại Nghị quyết số 36/NQ-

HĐND ngày 02/5/2019 của HĐND tỉnh về mức vốn ngân sách nhà nước cấp 

cho Quỹ Phát triển đất tỉnh Lạng Sơn. 

5. Về cơ quan điều hành hoạt động của Quỹ, trước mắt tiếp tục thực hiện 

theo chế độ kiêm nhiệm như hiện nay. Trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ, Quỹ tiếp 

tục nghiên cứu, báo cáo đề xuất UBND tỉnh thay đổi mô hình hoạt động vào thời 

điểm thích hợp. 

6. Các Phòng chuyên môn thuộc Quỹ tiếp tục thực hiện theo đúng chức 

năng, nhiệm vụ cũng như Điều lệ tổ chức, hoạt động của Quỹ, trong đó: phòng 

Kế toán - Hành chính và Tổng hợp thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động tài 

chính, hạch toán kế toán theo quy định hiện hành; phòng Quản lý vốn thẩm định 

dự án đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; theo dõi, đôn đốc thu hồi vốn ứng theo 

đúng thời hạn./. 

 
  

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các thành phần dự họp; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

 các phòng CM, Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, KT (MTH). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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