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 HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

 

Số:  2066/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
        

Tràng Định, ngày 29  tháng 9 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí dự án: Lập Quy hoac̣h 

sử duṇg đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021  

huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 

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 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BTNMT ngày 22/5/2006 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc hướng dẫn phương pháp tính đơn giá dự toán, xây dựng dự 

toán kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thông tư 

số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thông tư số 

09/2016/TT-BTNMT ngày 23/3/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 

định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh; lập 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch tại Báo cáo số 

194/BC-TCKH ngày 21/9/2020 về việc thẩm định Đề cương và dự toán kinh phí 

dự án: Lâp̣ Quy hoac̣h sử duṇg đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoac̣h sử duṇg đất 

năm 2021 huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí dự án Lâp̣ Quy hoac̣h sử 

duṇg đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoac̣h sử duṇg đất năm 2021 huyện Tràng 

Định, tỉnh Lạng Sơn với những nội dung như sau: 

1. Tên dự án: Lâp̣ Quy hoac̣h sử duṇg đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế 

hoac̣h sử duṇg đất năm 2021 huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. 
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2. Chủ đầu tư: UBND huyện Tràng Định. 

3. Đại diện chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tràng Định. 

4. Tổ chức tư vấn lập Đề cương và dự toán kinh phí dự án Lâp̣ quy hoac̣h sử 

duṇg đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoac̣h sử duṇg đất năm 2021 huyện Tràng 

Định: Công ty cổ phần thẩm định giá Việt Mỹ. 

5. Mục tiêu đầu tư:  

Để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của 

huyện Tràng Định đến năm 2030, việc tính toán, bố trí phân bổ quỹ đất, kết hợp 

hài hoà nhu cầu sử dụng đất các ngành một cách hợp lý là hết sức quan trọng và 

cấp bách hiện nay. 

6. Nội dung quy mô: 

- Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh đã phân bổ cho cấp huyện đến 

năm 2030 và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã. 

- Xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực đến năm 2030 và 

phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã. 

- Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối xác định các chỉ tiêu sử dụng đất 

cho các ngành, lĩnh vực trong năm kế hoạch và phân bổ đến từng đơn vị hành 

chính cấp xã. 

- Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích quy định tại các 

điểm a, b, c, d và e Khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai đến năm 2030 đến từng 

đơn vị hành chính cấp xã. 

- Xác định diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng đến năm 2030 đến 

từng đơn vị hành chính cấp xã. 

- Xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án; vị trí, diện tích khu vực sử 

dụng đất vào các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai để 

thực hiện thu hồi đất đến năm 2030.  

- Xác định diện tích đất cần phải chuyển mục đích sử dụng đất để thực 

hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất đến năm 2030 trên cơ sở xem xét đơn đề nghị của người sử 

dụng đất. 

- Dự kiến các nguồn thu từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất, đấu giá quyền sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư đến năm 2030. 

- Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

- Lập hệ thống bảng, biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ. 

- Lập bản đồ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Tràng Định. 

- Lập bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tràng Định. 
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- Xây dựng dự thảo báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất 

thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tràng Định. 

7. Địa điểm đầu tư: Trên địa bàn huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. 

8. Tổng dự toán kinh phí: 3.025.473.000 đồng.  

Bằng chữ: Ba tỷ, không trăm hai mươi năm triệu, bốn trăm bảy mươi ba 

nghìn đồng chẵn. 

Trong đó: 

- Chi phí lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:    2.718.306.000 đồng 

- Chi phí khảo sát lập dự án:          108.732.000 đồng 

- Chi phí thông qua và xét  duyệt quy hoạch, kế hoạch: 108.732.000 đồng 

- Chi phí công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:        81.549.000 đồng 

- Chi phí lập hồ sơ mời thầu:     2.718.000 đồng  

- Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu:    1.359.000 đồng 

- Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu:    2.718.000 đồng 

- Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu:  1.359.000 đồng 

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện. 

10. Thời gian thực hiện dự án: Tháng 8/2020 đến hết tháng 8/2021. 

Điều 2. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đại diện Chủ đầu tư 

có trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng trình tự quản lý dự án; ký hợp đồng triển 

khai dự án theo quy định hiện hành.  

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: 

Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước 

huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận:    

- Như Điều 3; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện;  

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện;  

- Các Phó chánh văn phòng; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: Văn thư, (TC-KH). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Đức Thiện 
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