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KẾ HOẠCH
Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh về
thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 của Chính phủ
ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14
ngày 14/6/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực,
hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý,
sử dụng đất đai tại đô thị
Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh
về thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 của Chính phủ ban
hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày
14/6/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực
hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị (sau
đây gọi tắt là Kế hoạch số 85/KH-UBND của UBND tỉnh). Sở Tài nguyên và
Môi trường xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 85/KH-UBND của
UBND tỉnh; Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về tiếp
tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về
quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày
06/12/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị
quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội phù hợp với tình hình
thực tế của cơ quan, đơn vị.
2. Yêu cầu
Xác định cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm, đề ra giải pháp để các Phòng,
đơn vị thuộc Sở xây dựng kế hoạch hành động, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu
quả công tác quản lý, sử dụng đất đai, huy động tốt nhất nguồn lực từ đất đai
phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, ổn định xã hội,
khắc phục tình trạng lãng phí, tham nhũng, khiếu kiện về đất đai trong việc thực
hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị trên
địa bàn tỉnh.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Tiếp tục có ý kiến góp ý hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai
a) Nghiên cứu, tham gia nội dung sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và các
văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên
quan đến quản lý đất đai do UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền bảo đảm phù

hợp, thống nhất với quy định pháp luật đất đai sửa đổi để tháo gỡ các khó khăn,
vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh.
Tham mưu đề xuất hoàn thiện các phương pháp xác định giá đất đảm bảo
khách quan, minh bạch, phù hợp với giá thị trường; giá đất được tính đúng, tính
đủ các giá trị tăng thêm từ các yếu tố lợi thế, trong đó có lợi thế về vị trí địa lý,
lợi thế do quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất, đầu tư kết cấu hạ tầng. Khắc
phục bất cập vế cơ chế và phương pháp xác định giá đất cụ thể, bảo đảm phù
hợp với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách nhà nước.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Quản lý đất đai.
Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở.
Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên, theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và
Môi trường, UBND tỉnh.
b) Nghiên cứu đề vxuất nội dung sửa đổi Luật Nhà ở và các luật khác có
liên quan đến đến quản lý, sử dụng đất đô thị theo yêu cầu của Bộ Xây dựng.
Tham gia rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật do
UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền liên quan đến quy hoạch, xây dựng đô
thị, các quy chuẩn về xây dựng, quy hoạch đô thị; các quy chế quản lý quy
hoạch, kiến trúc tại các đô thị, bảo đảm phù hợp với pháp luật về quy hoạch,
kiến trúc, làm cơ sở quản lý quy hoạch đô thị và triển khai các dự án đầu tư xây
dựng.
Đơn vị phối hợp: Phòng Quản lý đất đai tham gia phối hợp khi có yêu cầu
của Sở Xây dựng.
Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Chu Văn Thạch.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
c) Nghiên cứu, đề xuất cơ chế kiểm soát chặt chẽ, khắc phục tình trạng
đầu cơ đất đai thông qua chính sách thuế theo hướng áp dụng chính sách thuế
lũy tiến đối với người sử dụng đất nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đất đã được
giao, đã cho thuê nhưng bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng.
Nghiên cứu tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung các nghị định, thông tư liên
quan đến việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước để đảm bảo
thống nhất giữa pháp luật về đất đai và pháp luật về ngân sách nhà nước theo
yêu cầu của Bộ Tài chính. Chủ động tham mưu đề xuất các văn bản về giá đất,
hệ số điều chỉnh giá đất (K), tỷ lệ (%) xác định đơn giá thuê đất kịp thời, phù
hợp với tình hình thực tế.
Đơn vị phối hợp: Phòng Quản lý đất đai tham gia phối hợp khi có yêu cầu
của Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh.
Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Sở Chu Văn Thạch.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
d) Nghiên cứu, rà soát đề xuất Bộ Quốc phòng hoàn thiện các nội dung
chính sách về chế độ quản lý, sử dụng đất quốc phòng, trong quá trình sửa đổi,
bổ sung Luật Đất đai nhằm tháo gỡ các vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử
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dụng đất quốc phòng, bảo đảm cho xây dựng và hoạt động của khu vực phòng
thủ, giải quyết tốt các vấn đề đất quốc phòng ở các doanh nghiệp quân đội cổ
phần hóa, thoái vốn.
Đơn vị phối hợp: Phòng Quản lý đất đai tham gia phối hợp khi có yêu cầu
của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Sở Chu Văn Thạch.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
2. Về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch đô thị
a) Tham gia lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030, tầm
nhìn đến năm 2050; Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025,
bảo đảm thống nhất phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức
năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trình Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt.
Đơn vị phối hợp: Phòng Quản lý đất đai chủ trì, các phòng, đơn vị thuộc
Sở tham gia phối hợp khi có yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Sở Chu Văn Thạch.
Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 31/12/2020.
b) Rà soát các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã quá thời hạn thực hiện,
có biện pháp xử lý dứt điểm để xem xét, đề xuất phương án lập, phê duyệt điều
chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện bảo đảm mục tiêu thu hút đầu tư, phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh và quyền lợi của người sử dụng đất, nâng cao hiệu
quả sử dụng đất.
Tham mưu chỉ đạo triển khai lập Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai
đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021- 2025 theo
quy định của Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật
liên quan đến quy hoạch để làm căn cứ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho
phép chuyển mục đích sử dụng đất trong khi quy hoạch tỉnh chưa được phê
duyệt. Sau khi Quy hoạch tỉnh, Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt, nếu có mâu thuẫn phải thực hiện rà soát, điều chỉnh bảo
đảm phù hợp, thống nhất.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Quản lý đất đai.
Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở.
Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.
Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 31/12/2020.
c) Tham gia triển khai lập đồng bộ các loại quy hoạch xây dựng đô thị,
quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và thực hiện nghiêm các quy định của
pháp luật về quy hoạch xây dựng đô thị bảo đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất
theo quy định của Luật Quy hoạch.
Đơn vị phối hợp: Phòng Quản lý đất đai tham gia phối hợp khi có yêu cầu
của Sở Xây dựng.
Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Sở Chu Văn Thạch.
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Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
d) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của nhà nước về đất đai một cách có hiệu quả, thiết thực,
bảo đảm dễ hiểu, dễ tiếp cận.
Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai để tạo
chuyển biến về nhận thức, thống nhất về hành động của tổ chức và công dân
trong việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật về đất đai. Khuyến khích và
tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tham gia phản
biện xã hội đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý,
sử dụng đất đai.
Đơn vị phối hợp: Phòng Quản lý đất đai, các phòng đơn vị thuộc Sở tham
gia phối hợp khi có yêu cầu của Sở Thông tin truyền thông, Sở Tư pháp.
Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở.
Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 31/12/2020.
đ) Rà soát, đánh giá cụ thể nhu cầu sử dụng đất của các dự án liên quan
đến lĩnh vực du lịch, các dự án có liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch
sử văn hóa, danh lam thắng cảnh để đề xuất nhu cầu sử dụng đất trong quá trình
triển khai lập Quy hoạch tỉnh và lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất cấp huyện theo nguyên tắc sử dụng đất tiết kiệm, tránh lãng phí tài nguyên
đất, bảo đảm hài hòa hiệu quả kinh tế - xã hội với yếu tố tín ngưỡng, tâm linh
của người dân và đúng quy định pháp luật.
Đơn vị phối hợp: Phòng Quản lý đất đai tham gia phối hợp khi có yêu cầu
của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch.
Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Chu Văn Thạch.
Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 31/12/2020.
3. Về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư khi Nhà nước thu hồi đất
a) Tổ chức thực hiện việc giao đất, cho thuê đất phải công khai, minh
bạch, đáp ứng các điều kiện quy định trong pháp luật về đất đai; thực hiện
nghiêm việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã
hội thông qua phương thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử
dụng đất.
Kiểm soát chặt chẽ và công khai, minh bạch việc thu hồi đất, bồi thường,
hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, hoạt động sản xuất và đời sống
của người có đất thu hồi.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Quản lý đất đai.
Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
b) Tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư,
việc giao đất, cho thuê đất theo thẩm quyền đảm bảo công khai, minh bạch theo
đúng các quy định của pháp luật về đất đai; có biện pháp ngăn chặn tình trạng
chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép.
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Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Quản lý đất đai, các phòng đơn vị thuộc Sở
phối hợp với các Sở, ngành; UBND các huyện, thành phố khi có yêu cầu.
Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Sở Chu Văn Thạch.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
4. Về định giá đất, khai thác nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế xã hội
a) Rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách tài chính về đất đai và
giá đất theo hướng hiệu quả, bền vững.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Quản lý đất đai.
Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Sở Chu Văn Thạch.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
b) Tham gia tổ chức kiện toàn, phát huy vai trò của Trung tâm Phát triển
quỹ đất cấp huyện và Quỹ Phát triển đất của tỉnh trong việc bồi thường, giải
phóng mặt bằng, quản lý, khai thác và tạo quỹ đất.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Văn phòng Sở; các phòng, đơn vị thuộc Sở phối
hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và UBND các huyện, thành phố khi có yêu cầu.
Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
c) Phối hợp rà soát, tham mưu hoàn thiện thủ tục tiếp nhận quỹ đất là trụ
sở của các cơ quan Trung ương, bộ, ngành, đóng trên địa bàn tỉnh đã được di
chuyển sang vị trí khác để quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật về
quản lý, sử dụng tài sản công.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Quản lý đất đai phối hợp với Sở Tài chính
khi có yêu cầu.
Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Sở Chu Văn Thạch.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
5. Về xác định địa giới hành chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ
sở dữ liệu đất đai
a) Tham gia giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải
quyết những vấn đề chưa thống nhất liên quan đến địa giới hành chính của các
địa phương.
Đơn vị phối hợp: Phòng Quản lý đất đai, các phòng đơn vị thuộc Sở tham
gia phối hợp khi có yêu cầu của Sở Nội vụ.
Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Sở Ngô Viết Hải.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
b) Đề xuất bố trí dự toán ngân sách tối thiểu từ 10% nguồn thu ngân sách
từ đất đai để đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai và phát triển đô thị,
đặc biệt là cơ sở dữ liệu về quy hoạch, giá đất và hệ thống hồ sơ địa chính hiện
đại. Phấn đấu hoàn thiện và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai tại các đô thị của tỉnh
trong cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia trước năm 2030.
Đơn vị chủ trì: Phòng Kế hoạch - Tài chính, phối hợp với Sở Tài chính.
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Đơn vị phối hợp: Phòng Quản lý đất đai, các phòng đơn vị thuộc Sở.
Chỉ đạo thực hiện: Phó Giám đốc Sở Ngô Viết Hải.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
6. Về kiện toàn bộ máy, tổ chức
Kiện toàn, nâng cao trình độ, năng lực bộ máy làm công tác quản lý đất
đai, đô thị; phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị
trong quản lý tài nguyên đất, thanh tra việc quản lý sử dụng đất đai tại đô thị.
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, gắn với chương
trình xây dựng nền hành chính hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin để thực
hiện trao đổi, luân chuyển, giải quyết hồ sơ về đất đai và quản lý đô thị.
Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.
Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở.
Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc Sở
Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
7. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, giám sát, xử lý vi
phạm công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất
a) Tiến hành thanh tra các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật
về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị và thanh tra việc cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất tại khu vực đô thị.
Tổ chức tranh tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các
hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, quy hoạch đô thị; xử lý nghiêm trách
nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành để xảy ra sai phạm trong quản lý,
sử dụng đất đai tại đô thị và thực hiện quy hoạch đô thị làm ảnh hưởng đến lợi
ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân; khắc phục vi phạm
trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch đô thị làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân
để xảy ra vi phạm để có biện pháp xử lý cụ thể; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển
mục đích sử dụng đất để phát triển đô thị bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đồng bộ
giữa pháp luật về đất đai và pháp luật về đô thị, bảo đảm quyền lợi của người có
đất thu hồi; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong lĩnh vực đất
đai để hạn chế các vụ việc khiếu kiện kéo dài, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Đơn vị chủ trì: Thanh tra Sở.
Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở.
Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc Sở
Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
b) Tham gia công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án đầu
tư, chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đối với các dự án chậm tiến độ, vi
phạm quy định của pháp luật đầu tư làm cơ sở để thực hiện việc thu hồi đất theo
quy định của pháp luật đất đai.
Đơn vị phối hợp: Phòng Quản lý đất đai tham gia phối hợp khi có yêu cầu
của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
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Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
c) Rà soát, đánh giá thực trạng người Việt Nam đứng tên thay cho người
nước ngoài để mua nhà, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê đất trái
pháp luật để có cơ sở đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách; quản lý và xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu
của Bộ Công an.
Đơn vị phối hợp: Phòng Quản lý đất đai tham gia phối hợp khi có yêu cầu
của Công an tỉnh.
Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
d) Tăng cường rà soát việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh, bảo
đảm sử dụng đất hiệu quả, không để lấn, chiếm, tranh chấp; chấn chỉnh các vi
phạm trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh theo quy hoạch, kế hoạch
sử dụng đất đã được phê duyệt.
Đơn vị phối hợp: Phòng Quản lý đất đai tham gia phối hợp khi có yêu cầu
của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh.
Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở.
Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
đ) Tổ chức thực hiện nghiêm việc rà soát và công bố công khai các dự án
vi phạm trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; kiên quyết thu hồi đất theo quy
định của pháp luật đối với những dự án không đưa đất vào sử dụng, dự án triển
khai chậm tiến độ, dự án đã bị chấm dứt chủ trương đầu tư, dự án sử dụng đất
sai mục đích, vi phạm pháp luật về đất đai, quy hoạch đô thị, xây dựng, bảo vệ
môi trường.
Đơn vị chủ trì: Thanh tra Sở.
Chỉ đạo thực hiện: Giám đốc Sở.
Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc Sở
Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 31/12/2020
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Phòng, đơn vị thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ chủ
động tham mưu, nghiêm túc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được
phân công tại Kế hoạch này; chủ động phối hợp với các Sở, ngành UBND các
huyện, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ; định kỳ hàng năm các phòng, đơn vị
báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Quản lý đất đai, trước ngày 01/9 để tổng
hợp.
2. Giao Phòng Quản lý đất đai chủ trì hiện theo dõi, đôn đốc việc tổ chức
thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hàng năm rà soát, tổng hợp tham mưu xây
dựng báo cáo UBND tỉnh gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực
hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 của Chính phủ theo hạn định.
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3. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có nội dung,
vấn đề cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, các phòng,
đơn vị kịp thời phản ánh qua phòng Quản lý đất đai để tổng hợp, đề xuất Lãnh
đạo Sở xem xét, quyết định hoặc báo cáo UBND tỉnh giải quyết theo thẩm
quyền./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, QLĐĐ.

Bùi Văn Côi
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