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Số: 351 /TB-UBND Chi Lăng, ngày  04 tháng 5 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện sau khi xem xét Báo cáo số 

61/BC-PGDĐT ngày 28/4/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 
 

 

UBND huyện nhận được Báo cáo số 61/BC-PGDĐT ngày 28/4/2022 của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về việc trả lại đất của các cơ sở giáo dục trực 

thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chi Lăng. Sau khi xem xét nội dung Báo 

cáo, đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo như sau:  

1. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chủ trì phối hợp với UBND xã 

Vạn Linh, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, trường Tiểu học xã Vạn Linh kiểm 

tra, đánh giá: hiện trạng các khu đất; nhu cầu sử dụng đất của các đơn vị trường 

học trên địa bàn xã Vạn Linh khi thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu; nhu cầu sử dụng đất của UBND xã Vạn Linh, của cộng 

đồng dân cư nơi có các điểm trường để xác định chủ thể tiếp nhận điều chuyển tài 

sản, đất đai và thực hiện các thủ tục thu hồi, giao đất theo quy định trong trường 

hợp có chủ thể khác có nhu cầu sử dụng đất phù hợp; trường hợp UBND xã Vạn 

Linh, các trường học, cộng đồng dân cư không có nhu cầu sử dụng đất thì sẽ thực 

hiện trình tự tự nguyện trả lại đất, trình UBND tỉnh thu hồi đất và giao đất cho 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện quản lý theo quy định. Báo cáo UBND huyện 

(qua Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện) kết quả thực hiện trước ngày 

15/5/2022. 

2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện sau khi nhận Báo cáo từ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, tham mưu cho UBND huyện thực hiện điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất; hướng dẫn trường Tiểu học xã Vạn Linh và cơ quan, 

tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục về đất đai đảm bảo quy định.  

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; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

- UBND xã Vạn Linh; 

- Trường Tiểu học xã Vạn Linh; 

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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