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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh 

tại cuộc họp bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch sử dụng đất 

đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh 

 

Ngày 25/3/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND 

tỉnh đã chủ trì cuộc họp bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch sử dụng 

đất đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tham dự họp có Phó Chủ tịch 

thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế 

của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế 

hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Xây dựng, Tài chính, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, 

Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng, Cao Lộc, Lộc 

Bình, Văn Quan và UBND thành phố Lạng Sơn. 

Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo nội dung cuộc họp, ý 

kiến tham gia của các thành phần tham dự, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh kết luận như sau: 

Thời gian gần đây có nhiều nhà đầu tư quan tâm , tìm hiểu và đề xuất thực 

hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Laṇg Sơn , nhưng khi rà soát quy hoạch , kế 

hoạch sử dụng đất cho thấy nhiều vị trí công trình , dư ̣án do nhà đầu tư đề xuất 

chưa phù hợp với  Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng 

đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lạng Sơn đã được Chính phủ phê duyệt tại 

Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/5/2018; chưa có trong phương án điều chỉnh 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của cấp huyện. Đặc biệt, nhiều 

vị trí diện tích thuộc phạm vi dự kiến triển khai 37 dư ̣án đa ̃đ ược UBND tỉnh 

phê duyệt danh mục thu hút đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2019 - 2025 

chưa phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt, do vâỵ việc thực hiện thu hút đầu tư và tổ chức triển khai các dự án 

gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. 

Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ 

trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố rà soát kết 

quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, nghiên cứu quy định của pháp 

luật về đất đai và quy định khác có liên quan để tham mưu, đề xuất giải pháp 

tháo gỡ. Qua rà soát cho thấy, đến hết năm 2019 kết quả thực hiện các chỉ tiêu 

quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đạt thấp hơn nhiều so với chỉ 

tiêu được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/5/2018. Nguyên 

nhân là do quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cơ quan chức 
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năng, UBND các huyêṇ , thành phố chưa dự báo, định hướng, tiên lượng sát nhu 

cầu sử dụng đất, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; công tác xúc 

tiến, thu hút đầu tư vào tỉnh còn hạn chế; công tác dự tính, dự báo nguồn lực để 

tổ chức thực hiện các dự án đầu tư công gặp nhiều khó khăn do chưa bố trí được 

kinh phí để tổ chức thực hiện; nhiều nhà đầu tư đề xuất dự án tại các địa điểm 

theo tiêu chí lưạ choṇ của nhà đầu tư , không phù hơp̣ với quy hoac̣h sử duṇg đất 

đa ̃đươc̣ phê duyêṭ . Do vậy, để bảo đảm thực hiện tốt các mục tiêu, định hướng 

phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, việc tháo gỡ 

vướng mắc về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là hết sức cần thiết và phù hợp 

với yêu cầu thực tiễn. 

Qua xem xét, thảo luận tại cuộc họp, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số 

nội dung cụ thể sau: 

1. Khẳng định việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

cấp huyện giai đoạn 2011 - 2020 để tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất để triển khai các dự án đầu tư thúc đấy phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh là hết sức cần thiết, có cơ sở pháp lý và xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của 

tỉnh, cụ thể: 

- Về cơ sở pháp lý: việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp 

huyện được quy định cụ thể tại: Luật Đất đai năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Thông tư số 

29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.  

Việc quyết định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

cấp huyện thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt của UBND tỉnh theo quy 

định của Luật Đất đai năm 2013 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật 

có liên quan đến quy hoạch. 

- Về cơ sở thực tiễn: trong thời gian tới định hướng phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh sẽ có sự điều chỉnh theo hướng cùng với tâp̣ trung phát triển thương 

mại, dịch vụ sẽ đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du 

lịch, nông nghiêp̣ ứng duṇg công nghê ̣cao , nên phải thực hiện điều chỉnh quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để phù với định hướng phát triển kinh tế 

- xã hội. 

- Yêu cầu của việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: phải thực 

hiện đúng trình tự, thủ tục quy định; phải tháo gỡ được khó khăn, vướng mắc về 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

trong thời gian tới. 

2. Về cách thức tổ chức thực hiện 
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a) Nguyên tắc chung: Chỉ thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất cấp huyện và phải bảo đảm không làm thay đổi chỉ tiêu quy hoạch sử 

dụng đất cấp tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 42/NQ-CP 

ngày 09/5/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch 

sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lạng Sơn. 

b) Cách thức tiến hành: Ngoài việc tuân thủ trình tự, thủ tục lập, điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, 

UBND các huyện, thành phố thực hiện các nội dung sau: 

- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường 

tiến hành rà soát quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện để xác định số 

lượng dự án đã thực hiện, chưa thực hiện, chỉ tiêu còn lại theo phân khai của 

UBND tỉnh; nhu cầu sử dụng đất của các dự án đầu tư hiện nay, nhất là dự án 

chưa phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; định hướng phát triển kinh 

tế - xã hội của huyện trong thời gian tới để tổng hợp, đề xuất nhu cầu sử dụng 

đất.  

Quá trình thực hiện cần xác định thứ tự ưu tiên để lựa chọn đưa vào điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất đối với các dự án đã có chủ trương đầu tư (bao 

gồm cả đầu tư công và đầu tư tư), có tính khả thi cao, dự án có sức lan tỏa, tạo 

động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội để thực hiện trước; các dự án còn lại 

bổ sung vào kỳ quy hoạch sau do chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của tỉnh được 

Chính phủ phân khai tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/5/2018 không đủ để 

cập nhật hết các dự án vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất.  

Sau khi có kết quả tổng hợp, UBND cấp huyện gửi hồ sơ điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định nhu cầu sử dụng 

đất.  

- Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, xây dựng phương án điều tiết, 

phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất giữa các huyện để đề xuất UBND tỉnh 

xem xét, thông qua trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết về 

điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh, 

tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện hoàn thiện trình tự, thủ tục, hồ sơ 

điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện gửi Sở Tài nguyên và Môi trường 

thẩm tra, rà soát trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy điṇh. 

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, xây dựng dự thảo báo cáo của 

Ban cán sự đảng UBND tỉnh để xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương 

tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh để làm cơ 

sở triển khai các bước tiếp theo, kịp thời trình kỳ họp giữa năm 2020 của HĐND 

tỉnh; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/4/2020. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, phối 

hợp với UBND các huyện, thành phố trong việc rà soát các chỉ tiêu sử dụng đất 
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trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, bảo đảm việc đề xuất phương án điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất được thực hiện cẩn trọng, tỉ mỉ, chặt chẽ, thống 

nhất số liệu chỉ tiêu sử dụng đất trong báo cáo thuyết minh với bản đồ quy hoạch 

sử dụng đất. Đồng thời chỉ đạo rà soát các trường hợp chưa thống nhất giữa báo 

cáo thuyết minh và bản đồ quy hoạch sử dụng đất để chỉnh sửa thống nhất làm 

tư liệu để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các kỳ sau./. 
 

Nơi nhận: 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở: TN&MT, KH&ĐT, TP, XD, TC;  

- Thanh tra tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Ban quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh, 

 các Phòng: KTN, KTTH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (NNT). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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