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Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-HĐND ngày 14/10/2022 của HĐND 

huyện về Kế hoạch tổ chức phiên giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND 

huyện tháng 11 năm 2022. Ngày 04 tháng 11 năm 2022, Thường trực HĐND 

huyện tổ chức phiên họp giải trình đối với các đồng chí Ủy viên UBND huyện, 

thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Tham dự phiên giải trình 

có các đồng chí Lãnh đạo Thường trực HĐND huyện, đại diện Lãnh đạo UBND 

huyện; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện; Trưởng các Ban của 

HĐND huyện; Trưởng các phòng chuyên môn: Văn hóa và Thông tin huyện; 

Tài chính - Kế hoạch huyện; Tài nguyên và Môi trường huyện; Văn phòng 

HĐND và UBND huyện. 

Sau khi nghe các cơ quan chuyên môn của UBND huyện báo cáo, ý kiến chất 

vấn của các đại biểu dự họp, ý kiến giải trình các cơ quan liên quan, ý kiến phát biểu 

của Lãnh đạo UBND huyện. Đồng chí Ngô Quang Trung, Ủy viên BTV Huyện ủy, 

Phó Chủ tịch HĐND huyện, chủ trì phiên giải trình kết luận như sau: 

I. Báo cáo giải trình của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện về công tác 

tham mưu, triển khai thực hiện việc thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch năm 

2022, giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện 

1. Kết quả đạt được 

- Khách du lịch: Đến tháng 10 năm 2022, số lượt khách du lịch đến với 

huyện Chi Lăng ước đạt khoảng 109.900 lượt người, đạt 324% so với kế hoạch 

đầu năm 2022 (35.000 lượt) và đạt 366% so với năm 2021 (30.000 lượt); Ước 

thực hiện đến hết năm 2022, số lượng khách du lịch đạt khoảng 120.000 lượt 

người, đạt 342% so với kế hoạch đầu năm (35.000 lượt) và đạt 400% so với năm 

2021 (30.000 lượt).  

- Doanh thu du lịch: Doanh thu du lịch đến hết năm 2022 ước đạt đạt 30 

tỷ đồng, đạt 214% so với kế hoạch đầu năm (chỉ tiêu năm 2022 đạt 14 tỷ đồng); 

đạt 300% so với cùng kỳ năm 2021 (10 tỷ đồng). Khách du lịch chủ yếu đến với 

huyện Chi Lăng qua các hoạt động như: Các lễ hội truyền thống trên địa bàn 

như: Lễ hội Đồng Mỏ mùng 10 tháng Giêng, mùng 10/8 âm lịch; Lễ kỷ niệm 

595 năm Chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427-10/10/2022), (các hoạt động diễn ra 

vào các ngày 09/10 và 10/10/2022)...; tại các điểm di tích lịch sử như: Khu di 

tích lịch sử Chi Lăng - Di tích Quốc gia đặc biệt; các điểm di tích tín ngưỡng, 

tâm linh như: Đền Chầu Năm (thị trấn Chi Lăng), Đền Chầu Bát, Miếu Cô Chín 
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(thị trấn Đồng Mỏ), Đền Chầu Mười, Mỏ Ba (xã Hòa Bình) và đặc biệt là điểm 

mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch của Công ty Chế biến và Xuất 

khẩu nông lâm sản Lạng Sơn (công ty Hương Hồi)... 

 2. Đề xuất, kiến nghị 

 2.1. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện: 

 - Tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra tại Nghị 

quyết số 01-NQ/ĐH, ngày 03/7/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chi 

Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động số 32-

CTr/HU,  ngày 30/12/2021 của Ban Chấp  hành Đảng bộ huyện về thực hiện 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại 

hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII; Đề án Phát triển du lịch 

huyện Chi Lăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;  

 - Chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 22-NQ/HU, ngày 03/02/2021 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII về phát triển Du lịch gắn với bảo tồn 

phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống huyện Chi Lăng từ nay đến 

2025, định hướng đến năm 2030; 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 giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đạt hiệu quả đúng với 

lộ trình, kế hoạch đề ra. 

 - Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể từ huyện đến cơ sở 

trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch du lịch trên địa bàn; gắn trách nhiệm 

của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong thực hiện các 

nhiệm vụ theo Kế hoạch. 

 2.2. Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: 

 - Tham mưu xây dựng Kế hoạch theo từng năm, trong đó cần đặt lộ trình, 

chỉ tiêu cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ trong Đề án phát triển du lịch nhằm 

làm nổi bật phát triển kinh tế du lịch của huyện. 

 - Khẩn chương tham mưu cho UBND huyện văn bản quản lý thu, chi tại 

các điểm tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn theo quy định của phát luật. Trong đó 

cần xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn trong 

triển khai thực hiện, tạo được nguồn thu cho ngân sách huyện. 

 - Tổ chức Đoàn học tập kinh nghiệm mô hình phát triển du lịch trên địa 

bàn tỉnh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khảo sát, đầu tư 

tại các điểm du lịch trên địa bàn. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, 

các ngành để quản lý, khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch của huyện. 

II. Báo cáo giải trình của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện về thực 

trạng hoạt động của HTX. Công tác tham mưu tổ chức triển khai thực hiện 

nhiệm vụ nâng cao hiệu quả hoạt động HTX trên địa bàn huyện.  

1. Kết quả đạt được 

- Tính đến 25/10/2022, trên địa bàn huyện có 44 HTX (trong đó có 39 

HTX nông nghiệp; 04 HTX công nghiệp xây dựng; 01 HTX vận tải). Tổng số 

thành viên trong các HTX là 574 người/44HTX, tổng vốn điều lệ của các HTX 
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là 112.232.436.000 đồng. Tổng số cán bộ quản lý HTX là 131 người, trong đó số 

cán bộ quản lý qua đào tạo đạt trình độ cao đẳng, đại học trở lên 43 người, chiếm 

tỷ lệ 33,1% tổng số cán bộ quản lý; qua đào tạo đạt trình độ sơ, trung cấp là 32 

người, chiếm tỷ lệ 24,4%, tổng số cán bộ quản lý, số cán bộ, quản lý chưa qua đào 

tạo là 56 người, chiếm 42,7%. Trong 10 tháng đầu năm 2022, Phòng đã tham 

mưu, hướng dẫn, thành lập mới được 06 hợp tác xã (HTX Thanh niên Chi Lăng 

và HTX Cây Gai xanh – Chăn nuôi Mỏ cấy, HTX Chăn nuôi – Trồng cây ăn quả xã 

Gia Lộc; HTX nuôi ong lấy mật Bắc Thủy; HTX Tú Lưu, Hợp tác xã nông nghiệp 

Đại phúc Nghĩa), đạt 150% kế hoạch huyện, giải thể 01 HTX (HTX Sản xuất và 

dịch vụ nông nghiệp Bằng Mạc). 

- Về kết quả xếp loạt hợp tác xã năm 2021 theo Thông tư số 01/2020/TT-

BKHĐT ngày 19/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Tính đến hết năm 2021, 

trên địa bàn huyện có tổng số 39 HTX (Tổng số HTX tham gia đánh giá, xếp 

loại: 29 HTX, có 09 Hợp tác xã thành lập mới năm 2021 chưa thực hiện đánh 

giá, phân loại, 01 HTX ngừng hoạt động nhưng vẫn tồn tại trên sổ sách không 

thực hiện đánh giá xếp loại). Cụ thể: Số HTX hoạt động tốt: 02 HTX1, tỷ lệ 6,9 

%; Số HTX hoạt động khá2: 06 HTX, chiếm tỷ lệ 20,7%; Số HTX hoạt động 

trung bình3: 18 HTX, chiếm tỷ lệ 62,1%; Số HTX hoạt động yếu 03 HTX4, 

chiếm tỷ lệ 10,3%. 

- Các HTX trên địa bàn huyện chủ yếu được hình thành từ nhóm hộ gia 

đình, tự huy động đóng góp vốn và đăng ký thành lập HTX để sản xuất và kinh 

doanh một số lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ, bước đầu góp phần tạo 

sự nhận thức và chuyển biến về tư duy phát triển kinh tế từ ngành nghề nông 

thôn, tạo việc làm tại chỗ và phát huy những sản phẩm có tiềm năng thế mạnh của 

địa phương. Tuy nhiên sau khi thành lập đa số các HTX hoạt động với quy mô 

nhỏ lẻ, chưa thực hiện liên doanh liên kết, khả năng cạnh tranh của HTX còn 

thấp, năng lực kinh doanh còn yếu trong các khâu từ sản xuất đến tiêu thụ sản 

phẩm. Từ năm 2019 đến nay, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã bị ảnh hưởng lớn 

bởi dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu. Trong 10 tháng đầu năm 2022, hoạt động 

sản xuất kinh doanh của các HTX còn khiêm tốn, doanh thu bình quân một HTX 

thấp, nhiều HTX không có doanh thu, hoạt động cầm chừng. 

2. Đề xuất, kiến nghị 

2.1. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện: 

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND xã, thị trấn 

tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các 

                                           
1 HTX chăn nuôi thỏ Ngọc Thạch, HTX chế biến nông sản Lụa Vy. 
2 HTX nông sản huyện Chi Lăng, HTX nông nghiệp Hồng Nhung - Quan Sơn, HTX Phú Tài Nhân Lý, HTX dịch vụ 

giống cây trồng Chi Lăng, HTX dịch vụ và sản xuất nông nghiệp Đồng Mỏ, HTX nuôi ong lấy mật Vân Thuỷ. 
3 HTX Thống Nhất, HTX Vận Tải Đồng Mỏ, HTX Phượng Hoàng, HTX nông nghiệp, HTX dịch vụ và phát 

triển nông nghiệp Đồng Tiến xã Y Tịch, HTX dịch vụ và chăn nuôi Ngựa bạch Hữu Kiên, HTX hoa hồi Chi 

Lăng, HTX Chiến Thắng, HTX dịch vụ và sản xuất nông, lâm nghiệp Chiến Thắng, HTX sản xuất và Dịch vụ 

nông nghiệp Lâm Sơn, HXT dịch vụ và thương mại nông nghiệp Bằng Mạc, HTX sản xuất và dịch vụ nông-lâm 

nghiệp Vân An, HTX dịch vụ và sản xuất nông nghiệp xã Gia Lộc, HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp xã 

Hòa Bình, HTX dịch vụ và phát triển nông nghiệp Đoàn kết Chi Lăng, HTX Chăn nuôi gà Vạn Linh, HTX Hòa 

Bình, HTX Thanh niên Vạn Linh. 
4 HTX mật ong hoa rừng Lâm Sơn, HTX dịch vụ và sản xuất nông nghiệp xã Mai Sao, HTX nông sản xã Quan Sơn. 
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Chương trình, Kế hoạch của UBND tỉnh,của huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế 

tập thể, HTX nói chung, tiêu chí số 13 trong xây dựng nông thôn mới nói riêng. 

Trong đó tuyên truyền nghĩa vụ, trách nhiệm của các thành viên HTX trong công tác 

phát triển HTX; đồng thời củng cố, nâng cao tiêu chí số 13 để tiến tới thực hiện xây 

dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn tới. 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn quan tâm, hướng dẫn các HTX thực 

hiện các thủ tục, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho các HTX đảm bảo khách 

quan, đúng quy định, tạo điều kiện cho các HTX tiếp cận các chính sách ưu đãi 

của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 

và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh trên địa 

bàn huyện đạt hiệu quả. 

- Lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các HTX 

thực hiện tốt việc triển khai sử dung các nguồn vốn được hỗ trợ hằng năm, tránh 

tình trạng lạm dụng vốn, sử dụng vốn không đúng mục đích. Xem xét tạo điều 

kiện cho các HTX để phát triển sản xuất, đặc biệt là những HTX có mô hình, dự 

án đầu tư có hiệu quả thực sự.  

- Bố trí kinh phí tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn chuyên sâu về chuyên 

môn, năng lực quản lý, điều hành cho Ban quản trị và giám đốc các HTX, trong 

đó tập trung vào những nội dung HTX còn yếu như xây dựng phương án kinh 

doanh, báo cáo tài chính, kế toán, mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng thương 

hiệu sản phẩm, phát triển thị trường, liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm...  

2.2. Đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, các cơ quan chuyên môn: 

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, các cơ 

quan liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của các 

HTX trên địa bàn đặc biệt là những HTX đăng ký tiêu chí số 13 về TCSX tại các 

xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

- Tăng cường tham mưu giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho 

HTX, các đề xuất, kiến nghị chính đáng của HTX cũng như hướng dẫn, triển 

khai các cơ chế chính sách, tạo điều kiện, giải quyết kịp thời các thủ tục hồ sơ 

tiếp cận các chính sách ưu đãi của Nhà nước để từ đó nâng cao hiệu quả hoạt 

động quản lý Nhà nước đối với HTX đảm bảo theo đúng quy định. 

- Rà soát, đánh giá năng lực của các HTX nói chung, hợp tác xã đối với 

các xã nông thôn mới nói riêng theo hướng hoạt động thực chất gắn với các mô 

hình điển hình trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường kiểm tra, 

việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về HTX trên địa bàn; kiểm tra 

hoạt động của HTX để chấn chỉnh kịp thời những yếu kém trong quá trình thực 

hiện để từ đó đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới. 

2.3. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã, thị trấn: 

- Tăng trường công tác quản lý, tạo điều kiến hỗ trợ HTX, người dân 

trong công tác quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Hướng dẫn các cá nhân, tổ hợp tác, 

HTX, doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân có liên quan trong tham gia vào 

chuỗi giá trị liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản chủ lực dựa trên hợp đồng 

liên kết. 
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- Thường xuyên rà soát, nắm tình hình hiện trạng, tình hình quản lý, sử dụng 

vốn của HTX trên địa bàn, chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức để kịp thời 

xử lý, báo cáo cấp trên những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền. 

- Tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm từ các HTX ở địa phương 

khác hoạt động hiệu quả trong sản xuất kinh doanh để học hỏi kinh nghiệm, trau 

dồi kiến thức về lĩnh vực HTX đang hoạt động. 

- Phân công công chức chuyên môn phụ trách lĩnh vực nghiên cứu văn 

bản Luật, các văn bản chỉ đạo của cấp trên để hướng dẫn, tư vấn HTX tiếp cận 

với các chính sách của Nhà nước như Nghị quyết số 08/2019/NĐ-HĐND ngày 

10/12/2019 của HĐND tỉnh một số chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát 

triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-

HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị quyết 08/2019/NĐ-HĐND. 

III. Đối với Văn phòng HĐND và UBND huyện về công tác quản lý tài 

sản Nhà khách Chi Lăng theo quy định Nhà nước; tiến độ cổ phần hóa Nhà 

khách Chi Lăng 

1. Kết quả đạt được 

1.1. Về công tác quản lý tài sản Nhà khách:  

- Nhà khách UBND huyện được thành lập từ năm 2003 theo Quyết định 

số 697/QĐ-UBND ngày 03/6/2003 của UBND huyện Chi Lăng; Quyết định số 

5652/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND huyện Chi Lăng về việc tổ chức 

lại Nhà khách UBND huyện Chi Lăng, trong đó quy định Nhà khách UBND 

huyện Chi Lăng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng HĐND và UBND 

huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Tổng giá trị tài sản trên đất: 9.890.000.000 

đồng (Bao gồm cả kinh phí sửa chữa năm 2018 là 4.225.274 đồng). Văn phòng 

HĐND và UBND huyện đã chỉ đạo Nhà khách tổ chức triển khai các hoạt động 

đảm bảo theo đúng quy định. 

- Tổng số lao động: 17 người. Trong đó: Biên chế: 02 người (kiêm nghiệm, 

không hưởng lương Nhà khách). Hợp đồng thời vụ: 15 người, thu nhập bình 

quân/người/tháng: 05 - 06 triệu đồng. 

- Doanh thu 9 tháng đầu năm 2022: 2.392.345.000 đồng; chi phí: 

2.159.557.518 đồng; lợi nhuận: 113.307.499 đồng; nộp ngân sách Nhà nước: 

119.479.983 đồng; số dư cuối kỳ: 113.307.499 đồng. Nhà khách UBND huyện 

Chi Lăng sử dụng và quản lý tài sản vào các hoạt động nhằm phục vụ các hoạt 

động đón, tiếp, bố trí, ăn nghỉ cho đại biểu dự hội nghị của Huyện ủy, HĐND và 

UBND huyện và các tổ chức chính trị, xã hội, kết hợp các hoạt động kinh doanh, 

dịch vụ theo quy định của pháp luật; đảm bảo tự chi thường xuyên và chi đầu tư 

nâng cấp, mở rộng phục vụ kinh doanh. 

1.2. Về tiến độ cổ phần hóa Nhà khách: 

- Năm 2018, Nhà khách UBND huyện Chi Lăng đã được cải tạo, nâng cấp 

đảm bảo phục vụ tổ chức đón tiếp, ăn uống, ngủ nghỉ cho đại biểu đến công tác 

và phục vụ hoạt động chính trị xã hội; các hạng mục cải tạo, nâng cấp đã hoàn 
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thành trong năm 2018. Năm 2019, triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi đơn 

vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành 

quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hoá đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ 

phần tỉnh Lạng Sơn, Ban Chỉ đạo đã ban hành Kế hoạch số 81/KH-BCĐ ngày 

20/6/2019 để thực hiện cổ phần hóa đối với 04/07 đơn vị trong năm 2019 và 

2020 theo danh mục đã được phê duyệt (trong đó có Nhà khách UBND huyện 

Chi Lăng). 

- Thực hiện Công văn số 6618/VPCP-ĐMDN ngày 04/10/2022 của Văn 

phòng Chính phủ về việc danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành 

công ty cổ phần thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn; trên cơ sở ý kiến tham gia của 

các Bộ5 đối với Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt danh mục chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành 

công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022-2025. Ngày 

27/10/2022, UBND tỉnh tiếp tục báo cáo, hoàn thiện Tờ trình trình Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt danh mục chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công 

ty cổ phần trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022 - 2025 tại Tờ trình số 

125/TTr-UBND, theo đó UBND tỉnh tiếp tục đề xuất thực hiện chuyển đổi đơn 

vị sự nghiệp thành công ty cổ phần đối với Nhà khách UBND huyện Chi Lăng 

trong năm 2022-2023. 

2. Đề xuất, kiến nghị 

2.1. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện: 

- Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm việc quản 

lý tài sản, trang thiết bị, công tác thu, chi, quản lý nhân sự Nhà khách Chi Lăng 

theo đúng quy định của pháp luật. 

- Tiếp tục kiến nghị cơ quan cấp trên đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa Nhà 

khách Chi Lăng. 

2.2. Đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: 

- Tiếp tục tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ cổ 

phần hóa Nhà khách Chi Lăng đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước. 

- Hướng dẫn Văn phòng HĐND và UBND huyện, Nhà khách Chi Lăng 

lập hồ sơ, sổ sách quản lý tài sản, tài chính, báo cáo công tác thu, chi, quản lý 

nhân sự theo đúng quy định của pháp luật. 

2.3. Đề nghị Văn phòng HĐND và UBND huyện: 

- Thực hiện nghiêm việc quản lý Nhà khách Chi Lăng đúng theo thẩm 

quyền quy định của pháp luật. 

- Khẩn chương lập các hồ sơ, sổ sách để quản lý, theo dõi các trang thiết 

bị, tài sản của Nhà khách Chi Lăng. 

                                           
5 Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn số 2466/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 12/7/2022), Tài 

chính (Công văn số 6782/BTC-TCDN ngày 14/7/2022), Xây dựng (Công văn số 2647/BXD-KHTC ngày 

18/7/2022), Nội vụ (Công văn số 3335/BNV-TCBC ngày 19/7/2022), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 

4847/BKHĐT-PTDN ngày 18/7/2022), Tư pháp (Công văn số 2508/BTPPLDSKT ngày 18/7/2022). 
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- Thực hiện việc theo dõi, quản lý, báo cáo công tác thu - chi tài chính 

theo đúng quy định. 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, quản lý nhân sự, nhân viên lao động 

tại Nhà khách theo đúng quy định của pháp luật.   

IV. Đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện về công tác tham 

mưu, triển khai thực hiện Kế hoạch số 126/KH-UBND Ngày 06/5/2019 về Kế 

hoạch đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử dụng đất và người được 

Nhà nước giao đất để quản lý trên địa bàn huyện, Kế hoạch số 58/KH-

UBND Ngày 16/02/2022 về Kế hoạch đăng ký đất đai lần đầu đối với người 

sử dụng đất và người được Nhà nước giao đất để quản lý trên địa bàn 

huyện năm 2022 

1. Kết quả đạt được 

- Việc thực hiện Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 06/5/2019 của UBND 

huyện từ ngày 06/5/2019 đến nay đã thực hiện được 1.620 thửa đất (của hộ gia 

đình, cá nhân) đạt 13,5% số thửa so với chỉ tiêu tỉnh giao, đạt 14,17% số thửa 

đất so với chỉ tiêu huyện tự rà soát lại. Đối với tổ chức là 13 thửa đất đạt 22,41% 

số thửa so với chỉ tiêu tỉnh giao. 

- Việc thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 16/02/2022 của UBND 

huyện: Đã tổng hợp 52.887 thửa đất của hộ gia đình, cá nhân gồm toàn bộ các 

thửa đất đã có người quản lý, sử dụng trên thực tế chưa được đăng ký đất đai và 

khoảng 41.456 thửa đất (đất chưa sử dụng, đất giao thông, đất bờ thửa, đất chưa 

xác định người sử dụng… cần đăng ký đất đai để UBND cấp xã quản lý); tiếp 

tục giao 58 thửa đất do tổ chức quản lý, sử dụng.  

- Từ ngày 16/02/2022 đến nay đã thực hiện được 300 thửa đất (của hộ gia 

đình, cá nhân) đạt 0,57% số thửa. Tổ chức là 04 thửa đất đạt 6,9% số thửa. 

2. Đề xuất, kiến nghị 

2.1. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện: 

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyện môn, UBND các xã, thị trấn đẩy 

mạnh tuyên truyền thực hiện tốt Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 06/5/2019 về 

Kế hoạch đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử dụng đất và người được Nhà 

nước giao đất để quản lý trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 

16/02/2022 về Kế hoạch đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử dụng đất và 

người được Nhà nước giao đất để quản lý trên địa bàn huyện năm 2022 theo tiến 

độ và Kế hoạch đề ra. 

- Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc thực hiện 

nghiêm túc, đẩy nhanh tiến độ đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử dụng đất 

và người được Nhà nước giao đất để quản lý đảm bảo chất lượng, hiệu quả, 

đúng quy định.  

- Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm đối với các trường 

hợp sử dụng đất nhưng không thực hiện đăng ký đất đai để từng bước đưa công 

tác quản lý Nhà nước về đất đai ngày càng chặt chẽ, đi vào nề nếp, ổn định. 
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- Phân bổ kinh phí để lập dự án, thuê đơn vị tư vấn tổ chức thực hiện theo 

Kế hoạch và chỉ tiêu giao số thửa đất cần đăng ký hằng năm, ưu tiên hoàn thành 

công tác đăng ký đất đai đối với các xã về đích nông thôn mới. 

2.2. Đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc người sử dụng đất 

lập hồ sơ kê khai đăng ký đất đai các thửa đất của hộ gia đình, cá nhân, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định. 

- Tập trung tăng cường công tác quản lý, cấp giấy chứng nhận cho tổ 

chức, cá nhân đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định và tiến độ đề ra. 

- Chủ động tham mưu, rà soát, tổng hợp đánh giá lại số liệu các thửa đất thuộc 

trường hợp đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận để đảm bảo số liệu chính xác. Cần 

có giải pháp cụ thể, chi tiết hơn để triển khai thực hiện trong thời gian tới. 

2.3. Đề nghị HĐND các xã, thị trấn: Bổ sung, xây dựng Kế hoạch tổ chức 

giám sát kết quả việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 

06/5/2019; Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 16/02/2022 của UBND huyện trên 

địa bàn trong năm 2023. 

2.4. Đối với đề xuất, kiến nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện: Thường trực HĐND huyện nhất trí bổ sung vào Chương trình giám sát 

của HĐND huyện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, thực hiện Kế 

hoạch số 126/KH-UBND ngày 06/5/2019; Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 

16/02/2022 về Kế hoạch đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử dụng đất và 

người được Nhà nước giao đất để quản lý trên trên địa bàn các xã, thị trấn trong 

năm 2023. 

Thường trực HĐND huyện Thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết để 

triển khai, thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy (B/c); 

- TT HĐND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- UBND huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Các cơ quan: Phòng VHTT, TNMT, TCKH, 

Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, VP (BĐT). 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 
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