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Lạng Sơn, ngày 12 tháng 01 năm 2023 
V/v kiểm tra, giám sát quy trình,  

thủ tục thực hiện các dự án trọng điểm 
  

 

 

Kính gửi: - Các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng tỉnh, 

- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh 

 

Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các 

tổ chức chính trị - xã hội và Ban chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 

các cấp đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thu 

hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tuy 

nhiên, kết quả giải phóng mặt bằng nhiều dự án, trong đó có một số dự án trọng 

điểm của tỉnh còn chậm, chưa đáp ứng tiến độ đã đề ra.  

Qua giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân cho thấy, 

một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng là 

do quá trình thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tư một số dự án chưa đầy đủ, chặt 

chẽ theo quy định của pháp luật, làm phát sinh kiến nghị, phản ánh, khiếu nại đông 

người, phức tạp; làm mất thời gian rà soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế về trình 

tự, thủ tục đầu tư dự án, có trường hợp phải xem xét chấm dứt dự án, tạm dừng 

thực hiện dự án, gây lãng phí nguồn lực đầu tư, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư 

của tỉnh. 

Để kịp thời, chủ động xử lý, khắc phục hạn chế, thiếu sót về trình tự, thủ tục 

đầu tư của các dự án, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh, đẩy nhanh tiến độ giải 

phóng mặt bằng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ 

quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1- Tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật, nâng cao nhận thức để cán bộ, đảng viên, người dân và doanh 

nghiệp hiểu rõ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công 

tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ 

quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí trong việc giám sát, tuyên 

truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người dân và doanh nghiệp chấp hành chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện các dự án 

nói chung, các dự án trọng điểm của tỉnh nói riêng. 

2- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kiểm tra, rà soát toàn bộ 

quy trình, trình tự thủ tục thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh; kịp thời phát 

hiện, xử lý, khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong thực hiện trình tự thủ tục đầu tư, 

đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, tập trung vào các nội dung sau: 

- Kiểm tra, rà soát việc tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm quyền, 

đối tượng, điều kiện và trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, quyết định 
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đầu tư (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư ngân sách nhà nước); thẩm quyền trình 

tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời 

chấp thuận nhà đầu tư (đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước). 

- Kiểm tra, rà soát việc tuân thủ các quy định của pháp luật về căn cứ, điều 

kiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đối với nhà đầu tư. 

Căn cứ kết quả kiểm tra, rà soát, chỉ đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ 

quan có liên quan chủ động khắc phục các hạn chế, thiếu sót theo thẩm quyền; kịp 

thời báo cáo, đề xuất với cấp có thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo, giải quyết các 

khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

3- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác theo 

dõi, giám sát việc tuân thủ pháp luật trong triển khai thực hiện các dự án trọng 

điểm của tỉnh; kịp thời yêu cầu, kiến nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan khắc 

phục các hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo thực 

hiện công tác BT, GPMB các dự án 

trọng điểm trên địa bàn tỉnh, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Nghiệm 
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