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KẾ HOẠCH 

Xử lý các khu đất trống không sử dụng hoặc sử dụng  

không hiệu quả, bị lấn chiếm trên địa bàn huyện Văn Quan 

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-STNMT ngày 17/02/2020 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, kế hoạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 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, UBND huyện Văn Quan xây dựng kế 

hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Quản lý chặt chẽ toàn bộ quỹ đất công trên địa bàn huyện; xây dựng phương án 

đưa quỹ đất vào khai thác sử dụng có hiệu quả; xử lý các khu đất trống không sử dụng 

hoặc sử dụng không hiệu quả và khu đất bị lấn chiếm hoặc lấn chiếm một phần. 

2. Yêu cầu 

Đưa các khu đất trống không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả và khu 

đất bị lấn chiếm hoặc lấn chiếm một phần vào sử dụng có hiệu quả; việc xử lý các 

khu đất trống không sử dụng phải đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, phấn 

đấu đến năm 2022 phải hoàn thành. 

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN 

1. Phạm vi thực hiện 

Thực hiện trên địa bàn huyện Văn Quan.  

2. Đối tượng thực hiện 

Các tổ chức được giao đất nhưng để đất trống không sử dụng hoặc sử dụng 

không hiệu quả hoặc để đất bị lấn, chiếm. 

III. THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Từ nay đến hết năm 2020 

1.1. Tiếp tục rà soát, đối với các khu đất trống, của các tổ chức sử dụng 

không hiệu quả, quản lý đất không tốt để bị lấn, chiếm,...lập phương án sử dụng 

hoặc đề xuất UBND tỉnh cho đấu giá. 

1.2. Giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc đối với các khu đất: phân 

trường Tiểu học Phiêng Lầy, xã Trấn Ninh; phân trường Tiểu học thôn Bản Chặng, 

xã Hữu Lễ để đề xuất UBND tỉnh thu hồi, giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất 

huyện Văn Quan quản lý đến khi Nhà nước có nhu cầu sử dụng vào mục đích công 

ích xã hội sẽ xem xét giao cho cơ quan, tổ chức theo quy định. 
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1.3. Đối với khu đất tập thể trường Mầm non xã Khánh Khê 

- UBND tỉnh Lạng Sơn đã có quyết định giải quyết tranh chấp đất đai giữa 

hộ ông Hoàng Văn Bảy và trường Tiểu học xã Khánh Khê (Quyết định số 

1272/QĐ-UBND ngày 07/9/2013 về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng 

Văn Bảy, trú tại thôn Khòn Khiển, xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng 

Sơn). Tuy nhiên hộ ông Bảy vẫn tiếp tục tranh chấp, gây cản trở việc sử dụng đất 

của nhà trường. 

- Phướng án xử lý: giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp để trường Mầm 

non xã Khánh Khê tiếp tục quản lý sử dụng. 

2. Từ nay đến hết năm 2022 

2.1. Tài sản công 

- Đối với phân trường mầm non thôn Bản Thẳm, xã Trấn Ninh; phân trường 

Tiểu học Đon Đinh, xã Liên Hội (xã Vân Mộng trước khi sáp nhập); phân trường 

tiểu học Bó Cáng, xã Tú Xuyên; trạm thuế xã Tri Lễ hiện trạng không sử dụng. Đề 

xuất UBND tỉnh thu hồi, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Quan quản 

lý đến khi Nhà nước có nhu cầu sử dụng vào mục đích công ích xã hội sẽ xem xét 

giao cho cơ quan, tổ chức theo quy định. 

2.2. Đất công 

- Đối với các khu đất: Trường THCS xã Đồng Giáp; phân trường THCS xã 

Trấn Ninh; phân trường Tiểu học thôn Hà Quảng, xã Hòa Bình; khu liên cơ phố 

Đức Tâm II thị trấn Văn Quan; khu đất giao thông phố Đức Hinh I thị trấn Văn 

Quan hiện trạng là đất trống, không sử dụng. Đề xuất UBND tỉnh thu hồi, giao 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Quan quản lý đến khi nhà nước có nhu 

cầu sử dụng vào mục đích công ích xã hội sẽ xem xét giao cho cơ quan, tổ chức 

theo quy định. 

- Đối với cửa hàng dược phố Đức Tâm I, thị trấn Văn Quan hiện trạng trên 

đất có 01 nhà cấp 4 sử dụng làm cửa hàng dược, phần diện tích còn lại bỏ trống 

không sử dụng. Đề xuất UBND tỉnh thu hồi phần diện tích đất trống không sử 

dụng và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Quan quản lý đến khi Nhà 

nước có nhu cầu sử dụng vào mục đích công ích xã hội sẽ xem xét giao cho cơ 

quan, tổ chức theo quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Chủ trì tham mưu đôn đốc xử lý các khu đất trống không sử dụng hoặc sử 

dụng không hiệu quả trên địa bàn huyện. 

- Chủ trì tham mưu xây dựng phương án xử lý dứt điểm các khu đất bị lấn 

chiếm trên địa bàn huyện. 

2. Trung tâm Phát triển quỹ đất 
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Xây dựng phương án sử dụng đất đối với các khu đất được giao quản lý và 

có trách nhiệm quản lý chặt chẽ các khu đất đã được giao theo quy định, đặc biệt 

không để bị lấn, chiếm.  

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho 

UBND huyện hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh thu hồi khu đất là tài sản công 

không sử dụng trên địa bàn huyện. 

4. UBND các xã, thị trấn 

Rà soát, đánh giá lại toàn bộ các khu đất trống không sử dụng hoặc sử dụng 

không hiệu quả, các khu đất bị lấn chiếm hoặc bị lấn chiếm một phần trên địa bàn. 

Báo cáo, đề xuất các giải pháp xử lý các khu đất bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của 

UBND tỉnh tại Công văn số 1308/UBND-KTN ngày 11/12/2019.  

Định kỳ báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi 

trường) trước ngày 22 của tháng cuối quý để tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Lạng Sơn. 

Trên đây là Kế hoạch của UBND huyện Văn Quan về xử lý các khu đất 

trống không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả, các khu đất bị lấn chiếm hoặc 

bị lấn chiếm một phần. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc các cơ quan, 

đơn vị báo cáo UBND huyện để xem xét, giải quyết./.  

  
Nơi nhận: 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: TN&MT, TC-KH; 

- TTPTQĐ huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TNMT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Quân 

           


