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Tràng Định, ngày 11 tháng 10 năm 2021 

 

V/v rà soát chỉ tiêu sử dụng đất và 

công trình, dự án trong kế hoạch 

sử dụng đất 05 năm (2021-2025) 

và điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2030 của  huyện 

Kính gửi: 
 

 

- Các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc huyện; 

- Công an huyện; 

- Ban chỉ huy quân sự huyện; 

- Đồn Biên phòng Pò Mã, xã Quốc Khánh; 

- Đồn Biên phòng Bình Nghi, xã Đào Viên; 

- UBND các xã, thị trấn Thất Khê. 
 

 
 Thực hiện Công văn số 1913 /STNMT-QLĐĐ ngày 05/10/2021 của Sở tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về việc  rà soát chỉ tiêu sử dụng đất và công 

trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) cấp tỉnh để điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện. Để cập nhật đầy đủ các 

dự án, công trình trong kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) cấp huyện, 

phương án phân bổ, phân vùng đất đai trong quy hoạch; đồng thời làm cơ sở 

xem xét điểu chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện sau khi quy 

hoạch tỉnh, kế hoạch sử dụng đất 05 năm cấp tỉnh được phê duyệt, Ủy ban nhân 

dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thực  hiện nội dung sau: 

1. Trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện đã được 

duyệt và danh mục dự án, công trình trong kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-

2025) cấp tỉnh; thực hiện rà soát các chỉ tiêu sử dụng đất và các dự án, công 

trình có nhu cầu sử dụng đất mới phát sinh nhưng chưa có trong quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2030 cấp huyện (như chỉ tiêu đất giao thông: đường cao tốc, 

đất quốc phòng, an ninh, khu dân cư, bãi thải và danh mục dự án đầu tư 

công…). (Có danh mục dự án, công trình trong kế hoạch sử dụng đất 05 năm 

cấp tỉnh gửi kèm theo, đề nghị các cơ quan đơn vị tập trung vào biểu số 09) 

2. Rà soát các dự án, công trình có trong quy hoạch đã được phê duyệt 

nhưng không tiếp tục thực hiện cần đưa ra khỏi quy hoạch sử dụng đất cấp 

huyện đến năm 2030. 

3. Các cơ quan, đơn vị khân trương, rà soát tổng hợp Danh mục các dự án, 

công trình cần bổ sung hoặc hủy bỏ trong kế hoạch sử dụng đất đã cấp huyện; 

quy hoạch sử dụng đất cấp huyện kèm theo Văn bản gửi về Phòng Tài nguyên 

và Môi trường trước ngày 10/10/2021 để tổng hợp báo UBND huyện. Quá thời 



hạn nêu trên các cơ quan, đơn vị không có báo cáo phản hồi, đăng ký bổ sung 

thêm thì coi như đã nhất trí để phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường có cơ sở 

báo cáo sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn xem xét tổng hợp. 

Ủy ban nhân nhân huyện Tràng Định yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn 

trương thực hiện nghiêm túc./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, các Phó Chánh Văn phòng; 

- Lưu: Văn thư, (PTNMT). 

KT. CHỦ TICH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Như Bách 
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