
  

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 989 /STNMT-QLĐĐ Lạng Sơn, ngày 11 tháng 6 năm 2020 

V/v báo cáo tình hình kết quả xử lý các khu 

đất bị lấn chiếm hoặc lấn chiếm một phần và 

các khu đất trống không sử dụng hoặc sử 

dụng không hiệu quả trên địa bàn. 

 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 

            

Thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND tỉnh Lạng Sơn tại Báo cáo số 
729/BC-ĐGS ngày 03/12/2019 báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết một số 
kiến nghị tại các cuộc giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND tỉnh 
năm 2018 và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 
1308/UBND-KTN ngày 11/12/2019 về việc tập trung giải quyết kiến nghị tại các 
cuộc giám sát của HĐND tỉnh.  

Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-STNMT ngày 
17/02/2020 về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các thửa đất công và xử 
lý các khu đất trống không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả, bị lấn chiếm trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn; đề nghị UBND các huyện, thành phố thực hiện kiểm tra, rà 
soát, xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp, thời gian cụ thể tập trung xử lý các khu 
đất bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của UBND tỉnh tại văn bản số 1308/UBND-KTN 
ngày 11/12/2019, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trong tháng 02/2020 và định 
kỳ báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường kết quả xử lý các khu đất trên địa bàn 
vào 25 của tháng cuối quý để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

 Tuy nhiên, đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được các Kế hoạch 
số 85/KH-UBND ngày 10/3/2020, Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 14/4/2020 và 
Báo cáo số 237/BC-UBND ngày 27/3/2020 của UBND thành phố Lạng Sơn; Kế 
hoạch số 98/KH-UBND ngày 08/4/2020 của UBND huyện Văn Lãng. UBND các 
huyện còn lại vẫn chưa xây dựng kế hoạch và chưa có báo cáo gửi về Sở Tài 
nguyên và Môi trường theo Kế hoạch số 28/KH-STNMT ngày 17/02/2020.  

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thành phố khẩn 
trương xây dựng kế hoạch, báo cáo kết quả xử lý các khu đất bị lấn chiếm hoặc lấn 
chiếm một phần và các khu đất trống không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả 
trên địa bàn gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25/6/2020 để tổng 
hợp báo cáo UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- VPĐKĐĐ;  

- Lưu: VT, QLĐĐ. 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Côi 
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