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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 10 năm 2020  

 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong  

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

kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh 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; 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 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 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 28/NQ-HĐND ngày 18/9/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn Khóa XVI, kỳ họp thứ 19 (Kỳ họp chuyên đề) về việc 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 (Danh mục bổ sung); 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số     

364/TTr-STNMT ngày 08/10/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. 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, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 

(2016-2020) tỉnh Lạng Sơn, cu ̣thể: 

1. Điều chỉnh giảm nhu cầu sử duṇg đất của 19 dự án, công trình không 

thực hiện trên điạ bàn tỉnh Lạng Sơn, với diện tích 118,19 ha để điều chỉnh sang 

cho các dự án, công trình có nhu cầu sử dụng đất (117,78 ha) và quản lý theo 
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hiện trạng (0,41 ha), cụ thể như sau: 

a) Đất thương mại dịch vụ, cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 02 dự án, diện 

tích 3,79 ha; 

b) Đất cho hoạt động khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng thông 

thường 01 dự án, diện tích 20,0 ha; 

c) Đất xây dựng các công trình hạ tầng (y tế, văn hóa, giáo dục, thể dục 

thể thao, giao thông, công trình năng lượng, chợ...) 05 dự án, diện tích 7,61 ha; 

d) Đất khu đô thị, khu dân cư (đất ở đô thị, đất ở nông thôn) 09 dự án, 

diện tích 77,79 ha; 

đ) Đất danh lam thắng cảnh, công viên, khuôn viên cây xanh khu vui chơi 

giải trí 01 dự án, diện tích 3,0 ha; 

e) Đất bãi thải, xử lý chất thải, nghĩa trang nghĩa địa 01 dự án, diện tích 

6,0 ha. 

2. Bổ sung nhu cầu sử duṇg đất của 18 dự án, công trình trên điạ bàn tỉnh 

Lạng Sơn, với diện tích 117,78 ha để triển khai thực hiện các dự án, công trình 

phát sinh mới có nhu cầu sử dụng đất như sau: 

a) Đất thương mại dịch vụ, cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 04 dự án, diện 

tích 3,79 ha; 

b) Đất cho hoạt động khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng thông 

thường 01 dự án, diện tích 20,0 ha; 

c) Đất xây dựng các công trình hạ tầng (y tế, văn hóa, giáo dục, thể dục 

thể thao, giao thông, công trình năng lượng, chợ...) 07 dự án, diện tích 7,20 ha; 

d) Đất khu đô thị, khu dân cư (đất ở đô thị, đất ở nông thôn) 02 dự án, 

diện tích 77,79 ha; 

đ) Đất danh lam thắng cảnh, công viên, khuôn viên cây xanh khu vui chơi 

giải trí 01 dự án, diện tích 3,0 ha; 

e) Đất bãi thải, xử lý chất thải, nghĩa trang nghĩa địa 03 dự án, diện tích 

6,0ha. 

3. Có bản vẽ vị trí, danh mục chi tiết dự án, công trình điều chỉnh giảm và 

bổ sung nhu cầu sử dụng đất tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 ban hành kèm theo 

Quyết định này. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện 

công bố công khai Quyết định này; đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thành 

phố hoàn thiện hồ sơ trình cập nhật, bổ sung các dự án, công trình vào điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

cấp huyện theo quy định. Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất 

đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. 

2. UBND các huyện: Văn Quan, Lộc Bình và thành phố Lạng Sơn 

a) Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ trình cập nhật các dự án, công trình có thay 

đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 
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đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện để tổ chức thực 

hiện theo quy định. 

b) Chịu trách nhiệm toàn diện 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 số lượng dự án, 

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

dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lạng Sơn. Kịp thời báo cáo Sở Tài nguyên 

và Môi trường các nội dung vướng mắc, bất cập giữa quy hoạch, kế hoạch sử 

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

hoạch chuyên ngành khác có sử dụng đất và các quy định của tỉnh để tổng hợp, 

đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định. 

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

quan hướng dâñ các chủ đầu tư thưc̣ hiêṇ thủ tuc̣ về đất đai theo quy điṇh. 

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, Công Thương, Y tế, Văn hóa - Thể thao 

và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Giáo dục 

và Đào tạo, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố 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, 

các phòng: THNC, KGVX; 

- Lưu: VT, KT (NNT).  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TIC̣H 

PHÓ CHỦ TIC̣H 

 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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