
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:           /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2020  

 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Cho phép cập nhật, bổ sung số lượng dự án, công trình có thay đổi về quy mô, 

địa điểm trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử 

dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lạng Sơn vào quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Lạng Sơn  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; 

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; 

Căn cứ 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;  

Căn cứ 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; 

Căn cứ 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 và thẩm định 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 08/5/2018 của Chính phủ về điều 

chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 

giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về việc chấp thuận thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án, 

công trình trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch 

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

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn;  

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về bổ sung danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn tại Tờ trình số 
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123/TTr-UBND ngày 17/7/2020 và Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 17/7/2020; 

Tờ trình số 271/TTr-STNMT ngày 30/7/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho phép cập nhật, bổ sung số lượng dự án, công trình có thay 

đổi về quy mô, địa điểm trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, 

kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lạng Sơn vào quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Lạng Sơn 

để tổ chức thực hiện như sau:  

a) Tổng số dự án, công trình: 11 dự án, công trình với tổng diện tích 

178,70 ha. 

b) Danh mục các dự án, công trình và bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích các 

dự án, công trình được cập nhật, bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Lạng Sơn kèm theo Quyết 

định này. 

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn có trách nhiệm: 

a) Chỉ đạo các phòng, ban liên quan và UBND các phường, xã nơi có dự 

án, công trình được cập nhật, bổ sung tổ chức công khai quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất và thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. 

b) Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về quản lý, sử dụng đất đối với các 

dự án, công trình có thay đổi về quy mô, địa điểm và được cập nhật, bổ sung vào 

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng năm 2020 

thành phố Lạng Sơn. Trường hợp có sự bất cập giữa quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất với quy hoạch xây dựng, quy hoạch xây dựng nông thôn mới hoặc các 

quy hoạch chuyên ngành khác thì kịp thời báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường 

xem xét, trình UBND tỉnh giải quyết theo quy định. 

c) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành có liên 

quan hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện thủ tục về đất đai theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi 

trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Chủ tịch UBND thành phố 

Lạng Sơn, Chủ tịch UBND các phường, xã thuộc thành phố Lạng Sơn và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;   

- PVP UBND tỉnh, 

Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (NNT).  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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