HỘI THẢO CỤM CÁC ĐÔ THỊ ĐÔNG BẮC VỀ CÔNG
TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI PHÓNG MẶT
BẰNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ KHI THỰC
HIỆN LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2003 TẠI THÀNH PHỐ HẠ
LONG NGÀY 01/11/2008
Được sự thống nhất giữa Ban Thư Ký Hiệp hội các Đô thị Việt Nam với
Cụm trưởng các đô thị khu vực Đông bắc (Thành phố Lạng Sơn) và Thành phố
Hạ Long; Hội thảo về chủ đè “Công tác quản lý đất đai và giải phóng mặt
bằng – tình hình thực hiện, kinh nghiệm thực tiễn và những vấn đề đặt ra từ
khi thực hiện Luật Đất đai năm 2003” đã được tổ chức tại thành phố Hạ Long,
tỉnh Quảng Ninh từ ngày 31/10 dến ngày 01/11/2008 do Thành phố Hạ Long
đăng cai tổ chức.

Về thành phần tham dự Hội thảo, có 13 đô thị cụm Đông bắc, gồm:
Thành phố Thái Nguyên; Thành phố Việt Trì; Thành phố Bắc Giang; Thành phố
Bắc Ninh; Thành phố Hải Dương; Thành phố Hạ Long; Thành phố Móng Cái;
Thành phố Lạng Sơn; Thị Xã bắc Cạn; Thị Xã Cao Bằng; Thị Xã Phú Thọ; Thị
Xã Uông Bí; Thị Xã Cẩm Phả và Ban thư ký Hiệp Hội các đô thị Việt Nam.
Hội thảo đã làm rõ những kết quả đã đạt được của các đô thị trong công tác
quản lý đất đai và giải phóng mặt băng kể từ khi có Luật Đất đai năm 2003; đưa
ra những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực
hiện của mỗi địa phương như cơ chế chính sách, biện pháp triển khai; đồng thời
rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn, những cách làm
hay từ các Thành phố để triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về
đất đai và công tác giải phóng mặt bằng đối với mỗi Thành phố cụm khu vực
Đông Bắc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của
mỗi địa phương.

Hội thảo về “Công tác quản lý đất đai và giải phóng mặt bằng – tình
hình thực hiện, kinh nghiệm thực tiễn và những vấn đề đặt ra từ khi thực
hiện Luật Đất đai năm 2003” diễn ra trong không khí sôi nổi và thành công,
góp phần thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai và triển khai có
hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư các dự án.

