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THÔNG BÁO 
Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

(ngày 04 tháng 3 năm 2019) 
 

Sau khi xem xét báo cáo giao ban thường kỳ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh ngày 04/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:  

1. Báo cáo số 69/BC-STNMT ngày 13/02/2019 của Sở Tài nguyên và Môi 
trường về khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 
dự án Bệnh viện Y Dược học cổ truyền tỉnh.  

Để đảm bảo công bằng về quyền lợi giữa các hộ gia đình bị thu hồi đất 
trong cùng một dự án, giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, UBND tỉnh đồng ý 
về chủ trương hỗ trợ cho các hộ gia đình ông Hoàng Thái Từ, Tăng Văn Lích, 
Nông Văn Vỹ mỗi hộ 01 ô đất tái định cư như đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi 
trường tại báo cáo trên.  

Giao UBND thành phố Lạng Sơn thực hiện tiếp các thủ tục để giao đất cho 
các hộ gia đình trên theo quy định.  

2. Báo cáo số 85/BC-STNMT ngày 20/02/2019 của Sở Tài nguyên và Môi 
trường về kết quả kiểm tra khu đất Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng xin giao đất để 
xây dựng doanh trại và công trình quân sự tại xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc.  

Việc di chuyển Đồn biên phòng Thanh Lòa sang vị trí mới là cần thiết để 
phù hợp theo quy định về việc Đồn Biên phòng phải có vị trí trên địa bàn xã biên 
giới. UBND tỉnh nhất trí với địa điểm xây dựng mới của Đồn Biên phòng Thanh 
Lòa tại thôn Nà Làng, xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, diện tích khoảng 3,53 ha 
như đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại báo cáo trên.  

Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động phối hợp với UBND 
huyện Cao Lộc, các cơ quan liên quan triển khai các thủ tục thu hồi đất, bồi 
thường giải phóng mặt bằng; hỗ trợ san gạt mặt bằng tại nơi ở mới cho 05 hộ phải 
di chuyển chỗ ở và thực hiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại vị trí 
mới theo quy định.  

3. Báo cáo số 60/BC-STNMT ngày 01/02/2019 của Sở Tài nguyên và Môi 
trường xem xét đề nghị của Công ty TNHH Tập đoàn vận tải ô tô Vận Đức. 

Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường chưa làm rõ được đề xuất dự án 
của nhà đầu tư như mục tiêu, quy mô, công suất thiết kế; chưa đánh giá được tác 
động của dự án đối với công trình Bệnh viện Y dược học cổ truyền và khu vực 
xung quanh (tiếng ồn, khói bụi); chưa đánh giá, phân tích hiệu quả của việc đề 
xuất điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất sang sử dụng vào mục đích Trung tâm dịch 
vụ tổng hợp sửa chữa xe cơ giới đường bộ hay vào các mục đích khác sẽ đem lại 
hiệu quả hơn. 
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Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Tập đoàn 
vận tải ô tô Vận Đức, các cơ quan liên quan đánh giá về sự cần thiết, tính khả thi 
và hiệu quả của dự án trên, báo cáo đề xuất UBND tỉnh theo quy định.  

Giao UBND thành phố Lạng Sơn đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng 
đối với diện tích đất còn lại tại dự án xây dựng Bệnh viện y dược học cổ truyền 
(theo Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 của UBND tỉnh); phối hợp 
với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất 
phương án sử dụng có hiệu quả quỹ đất quy hoạch thực hiện dự án khu tái định cư 
Bệnh viện Y dược học cổ truyền và Trung tâm y tế dự phòng.  

4. Báo cáo số 57/BC-SKHĐT ngày 31/01/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
về kết quả kiểm tra dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà ở thương mại N16, thị 
trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc. 

UBND tỉnh đồng ý với đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo trên, 
cụ thể:  

- Giao UBND huyện Cao Lộc thông báo công khai rộng rãi tới hộ gia đình, 
cá nhân tại Khu N16, thị trấn Cao Lộc nộp hồ sơ thực hiện thủ tục đề nghị cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; phối hợp với Sở 
Tài nguyên và Môi trường xây dựng tiêu chí thực hiện cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hoàn 
thành trong 6 tháng đầu năm 2019.  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thực hiện thu thập tài liệu hồ sơ, thông tin 
về hoạt động kinh doanh dự án, liên lạc với người đại diện theo pháp luật của 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tân Sơn Thành, đánh giá thực tế tình trạng 
hoạt động của Công ty để có cơ sở đánh giá tổng thể dự án đầu tư theo quy định; 
báo cáo UBND tỉnh trong tháng 3/2019. 

5. Tờ trình số 09/TTr-SNN ngày 22/02/2019 và Báo cáo số 32/BC-SNN 
ngày 14/02/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bố trí vốn hỗ trợ 
khắc phục hậu quả thiên tai. 

Đồng ý về chủ trương hỗ trợ kinh phí thực hiện sửa chữa, khắc phục một số 
công trình thủy lợi, nhà ở bị ảnh hưởng do thiên tai như đề nghị của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tại tờ trình, báo cáo trên.  

Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, trình UBND tỉnh ban hành quyết định 
hỗ trợ kinh phí trên.  

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. 
 

 ơNơi nhận:  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh,  
  Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Sở, ngành: TNMT, KHĐT, Y tế,  
TC, NN&PTNT, BCH Biên phòng tỉnh;  
- UBND huyện Cao Lộc, thành phố LS;  
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CV, TH-CB;  
- Lưu: VT, TH (ĐTK). 
 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
Phùng Quang Hội 
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