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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Vi Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện 

tại cuộc họp làm việc với Tổ công tác xây dựng hồ sơ cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho các điểm Di tích và Di tích Quốc gia đặc biệt 

 trên địa bàn huyện Chi Lăng 
 

 

 Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện, Chương trình công tác 

năm 2022 của UBND huyện, ngày 15/3/2022 đồng chí Vi Quang Trung, Phó 

Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp làm việc của Tổ công tác xây dựng hồ 

sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các điểm Di tích và Di tích Quốc 

gia đặc biệt trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

 Sau khi nghe Dự thảo báo cáo thực trạng và đề xuất phương án thực hiện 

xây dựng hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các điểm Di tích và 

Di tích Quốc gia đặc biệt trên địa bàn huyện Chi Lăng, các ý kiến phát biểu, thảo 

luận của các thành phần tham dự cuộc họp, đồng chí Vi Quang Trung, Phó Chủ 

tịch UBND huyện, Tổ trưởng  kết luận như sau:  

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chủ trì phối hợp với Ban Quản lý di tích huyện, phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện, UBND các xã, thị trấn có di tích hoàn thiện Dự thảo báo cáo 

thực trạng và đề xuất phương án thực hiện xây dựng hồ sơ cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho các điểm Di tích và Di tích Quốc gia đặc biệt trên địa bàn 

huyện Chi Lăng, hoàn thành trước ngày 30/3/2022. Trong đó, đối với từng điểm 

di tích cần làm rõ các nội dung sau: 

+ Thực trạng công tác quản lý (chủ thể quản lý, thực hiện quản lý …); 

+ Diện tích đất, quá trình sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất;  

+ Quy hoạch sử dụng đất; 

+ Các nội dung giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được 

thực hiện; 

+ Lý do chưa được giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 

+ Định hướng các hoạt động để được giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất. 

- Tham mưu cho UBND huyện thay thế thành viên Tổ công tác đối với 

chuyên viên sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. 

2. Ban quản lý di tích huyện liên hệ với cơ quan chức năng để lập khái 

toán kinh phívề việc tổ chức triển khai thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử 
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dụng đất 09 điểm di tích và giao Ban quản lý quản lý 07 điểm di tích trong năm 

2022 như trong số Kế hoạch số 94-KH/HU, ngày 09/3/2022 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU, ngày 06/10/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Chi 

Lăng từ nay đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Báo cáo với lãnh đạo 

UBND huyện để xem xét quyết định, hoàn thành trước ngày 31/3/2022. 

3. Các thành viên Tổ công tác xây dựng hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho các điểm Di tích và Di tích Quốc gia đặc biệt căn cứ chức năng 

nhiện vụ chủ động tham mưu và phối hợp tổ chức triển khai các nội dung liên 

quan xây dựng hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đảm bảo tiến độ, 

chất lượng đề ra. Trong đó, Ban Quản lý di tích huyện và UBND cấp xã chú trọng 

xác định ranh giới điểm di tích và đăng ký nhu cầu sử dụng đất di tích vào Quy 

hoạch sử dụng đất huyện, gửi UBND huyện qua Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện trong tháng 3/2022. 

 UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết tổ chức thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy;  

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, VP (ĐTT). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 
 

 

Nghiêm Xuân Thành 
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