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UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

              VĂN PHÒNG 
 

     Số:          /TB-VPUBND 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

                 Quảng Bình, ngày       tháng      năm 2019 

 
 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân 

 tại buổi làm việc với Binh đoàn 15 về tình hình sử dụng đất và một số 

 nội dung liên quan trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình  

 

Ngày 13/12/2019, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Binh đoàn 15 về 

tình hình sử dụng đất và một số nội dung liên quan trên địa bàn huyện Lệ Thủy, 

do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân chủ trì. Tham dự buổi làm 

việc có đồng chí Đại tá Lê Xuân Phương - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh 

đoàn 15; đại diện Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79; đại diện Lãnh đạo các sở, 

ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn 

phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND huyện Lệ Thủy. Sau khi nghe đồng 

chí Đại tá Lê Xuân Phương - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh đoàn 15, đại 

diện Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 báo cáo tình hình sử dụng đất của đơn vị trên 

địa bàn huyện Lệ Thủy và các kiến nghị đề xuất, ý kiến phát biểu của đại diện 

lãnh đạo các sở, ngành, địa phương; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh 

Ngân kết luận: 

UBND tỉnh Quảng Bình ghi nhận và đánh giá cao Binh đoàn 15 đã cử 

Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 đứng chân trên địa bàn huyện Lệ Thủy để triển 

khai đầu tư dự án Khu kinh tế Quốc phòng Nam Quảng Bình có ý nghĩa với 

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 03 xã (Ngân Thủy, Kim Thủy, Lâm Thủy), 

đã mở ra cơ hội cho người dân tiếp cận phương thức sản xuất mới, tạo công ăn 

việc làm tăng thu nhập, được chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, bảo đảm an 

ninh trật tự, do đó đã làm thay đổi lối sống, tư duy, tập quán sản xuất, cải thiện 

đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, làm sâu sắc tình cảm gắn bó giữa 

quân và dân. Để tạo điều kiện, phối kết hợp với Binh đoàn 15 thực hiện tốt các 

nhiệm vụ trong thời gian tới, UBND tỉnh giao: 

1. UBND huyện Lệ Thủy chỉ đạo UBND các xã Ngân Thủy, Kim Thủy, 

Lâm Thủy và các phòng, ban chức năng của huyện phối hợp với Đoàn Kinh tế 

Quốc phòng 79 hoàn thiện các thủ tục để tiếp nhận, bàn giao các tuyến đường 

giao thông đã được đầu tư đưa vào quản lý, sử dụng phục vụ nhu cầu đi lại của 

người dân. 

2. Hiện nay, Binh đoàn 15 đã đầu tư xây dựng 01 Trạm xá và các trang 

thiết, bị máy móc về y tế, để sớm khám chữa bệnh cho người dân, giao Bảo 

hiểm Xã hội tỉnh, Sở Y tế tạo điều kiện, thực hiện các thủ tục để cho phép Đoàn 

Kinh tế Quốc phòng 79 khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu cho người dân 

theo đúng quy định. 

3. Về việc đầu tư xây dựng Trường Tiểu học và khu nội trú giáo viên để 

tạo điều kiện thuận lợi cho con em đi học gần hơn và có nơi ăn nghỉ cho giáo 

viên, đề nghị Binh đoàn 15 phối hợp với chính quyền địa phương thống nhất 
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phương án để thực hiện theo đúng quy định. UBND huyện Lệ Thủy tạo điều 

kiện và phối hợp với đơn vị để thực hiện. 

4. UBND huyện Lệ Thủy, UBND các xã Ngân Thủy, Kim Thủy, Lâm 

Thủy quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; phối hợp 

với Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 giải quyết các vấn đề phát sinh trên địa bàn. 

5. Về quy hoạch các điểm dân cư: Đề nghị Binh đoàn 15 phối hợp với 

UBND huyện Lệ Thủy, UBND các xã liên quan lựa chọn vị trí để thực hiện các 

thủ tục quy hoạch các điểm dân cư phù hợp, an toàn, thuận lợi trong đời sống, 

sinh hoạt lâu dài và sản xuất (địa điểm gần đường giao thông, nguồn nước, địa 

hình bằng phẳng…). 

6. Đối với diện tích đất đề nghị chuyển mục đích sang đất Quốc phòng 

(Trụ sở Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 và Trụ sở các đội sản xuất): UBND tỉnh 

đồng ý chủ trương, giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương làm việc với 

đơn vị để thống nhất tham mưu, báo cáo UBND tỉnh phương án giải quyết đảm 

bảo theo đúng quy định của pháp luật trước ngày 31/12/2019. 

7. Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 chủ động, phối hợp với các sở, ngành và 

địa phương để giải quyết các nội dung liên quan theo đúng quy định của pháp 

luật. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị, địa phương 

liên quan biết, tổ chức thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như TP dự họp; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Bảo hiểm Xã hội tỉnh; 

- UBND các xã: Kim Thủy,  

Lâm Thủy, Ngân Thủy; 

- VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, CVTNMT. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Ngọc 
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