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KẾ HOẠCH 

   Triển khai thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 19/5/2020             
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của Chính phủ  

 

        

    Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 19/5/2020 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về ban 

hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 36-KL/TW 

ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 

6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy 

mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ 

bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; trên cơ sở chức năng, 

nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn 

xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

         Triển khai có hiệu quả Kết luận số 36-KL/TW ngày 06/9/2018 của Bộ 

Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về  tiếp tục 

đổi mới chính sách, pháp luật về Đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công 

cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công 

nghiệp theo hướng hiện đại và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 18/9/2020 của 

Chính phủ, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đai, 

huy động tối đa nguồn lực về đất đai phục vụ cho phát triển Khu kinh tế cửa 

khẩu, Khu công nghiệp. 

2. Yêu cầu 

 Xác định rõ nhiệm vụ của Ban Quản lý trong việc chỉ đạo, điều hành, tổ 

chức triển khai thực hiện đề ra giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả công tác quản lý, sử dụng đất đai được giao quản lý, huy động tốt nhất 

nguồn lực từ đất đai phục vụ cho phát triển khu kinh tế cửa khẩu nói riêng, phát 

triển kinh tế  - xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung, đảm bảo quốc phòng an ninh, 

ổn định xã hội, khắc phục tình trạnh lãng phí, chống tham nhũng, khiếu kiện về 

đất đai trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng 

đất đai trên địa bàn khu vực cửa khẩu, khu chức năng thuộc khu kinh tế, khu 

công nghiệp. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ 
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 1. Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai đảm bảo sự 

đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, phát huy nguồn lực đất đai 

đáp ứng yêu cầu phát triển khu kinh tế cửa khẩu. 

- Phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và các đơn vị 

chức năng liên quan, căn cứ vào các quy định hiện hành, tình hình thực tiễn 

trong khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp chủ động rà soát hệ thống văn bản 

quy phạm pháp luật có liên quan (Pháp luật về đầu tư, pháp luật về quản lý sử 

dụng tài sản công,...) chưa phù hợp từ đó tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất, 

kiến nghị với các bộ, ngành Trung ương sửa đổi bổ sung, điều chỉnh, đảm bảo 

đồng bộ, thống nhất với pháp luật về đất đai nhằm khai thác sử dụng nguồn lực 

về đất đai trong phạm vi được giao quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. 

- Phối hợp rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên 

quan đến quản lý Đất đai trong khu kinh tế cửa khẩu, khu chức năng thuộc khu 

kinh tế, khu công nghiệp do UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền, đảm bảo 

phù hợp, thống nhất với quy định pháp luật đất đai và tình hình thực tế trong khu 

kinh tế, khu cửa khẩu, khu công nghiệp. 

- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế kiểm soát chặt chẽ, khắc phục tình trạng đầu 

cơ đất đai đối với doanh nghiệp sử dụng đất nhiều diện tích đất, trong khu kinh 

tế cửa khẩu, khu chức năng thuộc khu kinh tế, khu công nghiệp, đất đã được 

giao, đã cho thuê nhưng bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng. 

2. Khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế cửa 

khẩu. 

       - Chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện, các 

đơn vị chức năng liên quan tổ chức thực hiện: 

      + Quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất, chuyển nhượng các dự án trong phạm vi cửa khẩu, khu chức năng, khu 

công nghiệp; đảm bảo được mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế cửa khẩu 

nói riêng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và quyền lợi của người sử 

dụng đất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.  

       + Chủ động phối hợp với UBND cấp huyện hoàn thành công tác kiểm kê 

đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất trong phạm vi được giao quản lý 

nhằm đánh giá đúng sự biến động về đất đai, đề xuất cơ chế, chính sách, biệt 

pháp để tăng cường quản lý nhà nước về đất đai nâng cao hiệu quả xử dụng đất 

và làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 

2030. 

+ Đối với phần diện tích đất được giao theo Điều 151 của Luật Đất đai 

năm 2013, quá trình tổ chức thực hiện việc giao đất, cho các nhà đầu tư thuê đất, 

thực hiện công khai, minh bạch đảm bảo đáp ứng các điều kiện theo quy định 

pháp luật về đất đai; thực hiện nghiêm việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện 

các dự án, phải thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án 

có sử dụng đất. 
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     + Tăng cường công tác thông tin, đảm bảo tính công khai, minh bạch, dễ 

tiếp cận thông tin trong quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại khu cửa khẩu, 

khu chức năng, khu công nghiệp. 

3. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất 

đai, thực hiện quản lý đất đai công khai, minh bạch, hiệu quả 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phối hợp với Trung tâm 

phục vụ hành chính công tổ chức công bố công khai danh mục thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu 

kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, đảm bảo công khai, minh bạch. 

- Phối hợp với UBND huyện, cung cấp hồ sơ địa chính, thông tin về quỹ 

đất được giao quản lý để xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai trong phạm vi khu 

vực cửa khẩu, khu chức năng thuộc khu kinh tế, khu công nghiệp, theo quy định 

tại Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND tỉnh ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh ban 

hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác dữ liệu tài nguyên và môi trường trên 

địa bàn tỉnh. 

4. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. 

- Phối hợp tăng cường thực hiện cơ chế kiểm soát chặt chẽ, rà soát toàn bộ 

quỹ đất đã giao cho các nhà đầu tư thuê theo quy định, cương quyết xử lý thu hồi 

đất đã giao cho một nhà đầu tư được thuê nhiều khu đất, sử dụng nhiều diện tích 

đất trong khu cửa khẩu, khu chức năng thuộc khu kinh tế, khu công nghiệp, phần 

diện tích đất được thuê nhưng chậm đưa đất vào sử dụng, sử dụng không hiệu 

quả, sử dụng sai mục đích, vi phạm pháp luật về đất đai. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên ngành liên quan tiến hành thanh tra, 

kiểm tra các dự án đầu tư, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy 

hoạch, quản lý sử dụng đất đai trong phạm vi được giao quản lý. 

- Phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm 

minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, quy hoạch; làm rõ trách 

nhiệm của tổ chức cá nhân để xẩy ra vi phạm để có biện phạm xử lý cụ thể; kịp 

thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong lĩnh vực đất đai (nếu có). 

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư; 

công bố công khai các dự án vi phạm trên trang tin điện tử của Ban Quản lý; 

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, xây dựng. 

5. Tiếp tục xây dựng và kiện toàn bộ máy quản lý đất đai nhằm nâng 

cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai. 

Kiện toàn, nâng cao trình độ năng lực của bộ phận chuyên môn làm công 

tác tham mưu quản lý đất đai trong khu kinh tế, khu công nghiệp. Tăng cường 

công tác phối hợp với các Sở chuyên ngành liên quan, kịp thời xử lý những 

vướng mắc kho khăn trong lĩnh vực đất đai, môi trường trong phạm vi khu cửa 
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khẩu, khu chức năng thuộc khu kinh tế, khu công nghiệp. 

6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

đất đai.  

- Tăng cường 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, 

đảm bảo dễ hiểu, dễ tiếp cận. 

- Tăng cường công tác thông tin, đảm bảo tính công khai, minh bạch, dễ 

tiếp cận thông tin trong quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại khu cửa khẩu, 

khu chức năng, khu công nghiệp. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, giải pháp cụ thể của kế 

hoạch này, Văn phòng, Các phòng chuyên môn, Trung tâm quản lý cửa khẩu 

thuộc Ban Quản lý chủ động tham mưu, phối hợp, nghiêm túc tổ chức triển khai 

thực hiện kế hoạch này; Chủ động tham mưu, đề xuất, trình lãnh đạo Ban quản 

lý phối hợp phối hợp các sở, ngành và UBND các huyện liên quan trong thực 

hiện nhiệm vụ. 

 2. Phòng Quản lý Hạ tầng thuộc Ban Quản lý chủ trì theo dõi, đôn đốc 

việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hàng năm tổng hợp tình hình thực 

hiện, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện (thông qua Sở Tài nguyên và Môi 

trường) trước ngày 15/6 và ngày 15/12 hàng năm theo quy định. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện có những phát sinh về nội dung, 

các vấn đề cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời 

có ý kiến gửi phòng Quản lý Hạ tầng để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Ban xem 

xét, quyết định./.  

 
  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (Để b/c); 

- Các sở: KHĐT, TNMT; TC; XD; 

- UBND các huyện: Văn.Lãng, 

  Cao Lộc, Lộc Bình, Chi lăng; 

- Lãnh đạo Ban;  

- VP, Các phòng CM; 

- Trung tâm QLCK; 

- Lưu: VT, HT. 

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 

 

 

Hoàng Đình Tuệ 
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