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CHỈ THỊ
Tăng cường công tác giải quyết
tranh chấp ñịa giới hành chính trên ñịa bàn tỉnh
Trong những năm qua, công tác quản lý ñịa giới hành chính (ðGHC) trên ñịa
bàn tỉnh ñược các cấp chính quyền quan tâm thực hiện ñạt ñược một số kết quả nhất
ñịnh. ðường ðGHC các cấp về cơ bản ñược giữ ổn ñịnh, phạm vi quản lý hành chính
lãnh thổ của từng ñơn vị hành chính ñược xác ñịnh rõ ràng, công tác quản lý hồ sơ,
bản ñồ, mốc ðGHC, quản lý ñất ñai ngày càng ñi vào nề nếp, góp phần thực hiện
thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở ñịa phương.
Bên cạnh những kết quả ñã ñạt ñược, công tác quản lý ðGHC, quản lý hồ sơ,
bản ñồ ðGHC tại một số ñịa phương vẫn còn bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập; tình
trạng ñường ðGHC tại một số khu vực chưa ñược xác ñịnh rõ ràng, khó nhận biết
trên thực ñịa, ranh giới quản lý của một số ñơn vị hành chính trong hồ sơ, bản ñồ
ðGHC không thống nhất với thực tế quản lý; công tác giải quyết tranh chấp ñất ñai,
giải quyết các ñiểm chưa thống nhất về ñường ðGHC chưa ñược quan tâm ñúng
mức, một số vụ việc tranh chấp ñể tồn ñọng kéo dài gây bức xúc trong dư luận làm
ảnh hưởng ñến công tác quản lý của chính quyền các cấp.
ðể tập trung giải quyết dứt ñiểm các tranh chấp, ñảm bảo khép kín ñường
ðGHC các cấp phục vụ cho công tác triển khai thực hiện hoàn thành Dự án “Hoàn
thiện, hiện ñại hóa hồ sơ, bản ñồ ðGHC và xây dựng cơ sở dữ liệu về ðGHC” trên
ñịa bàn tỉnh theo chỉ ñạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết ñịnh số 513/Qð-TTg
ngày 02/5/2012 và Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh,
UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện,
thị xã, thành phố kịp thời triển khai thực hiện một số nội dung nhiệm vụ như sau:
1. Ban Chỉ ñạo triển khai thực hiện Dự án 513 của tỉnh (Ban Chỉ ñạo Dự án 513)
tăng cường kiểm tra, ñôn ñốc các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương ñẩy nhanh tiến ñộ thực
hiện các hạng mục Dự án 513 theo kế hoạch ñược giao; phân công thành viên ñôn
ñốc, chỉ ñạo, hướng dẫn các ñịa phương triển khai thực hiện kế hoạch giải quyết dứt

