
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

 

Số: 34/UBND-TNMT                                    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tràng Định, ngày 07 tháng 01 năm 2022 
 

V/v tham gia ý kiến thẩm định điều 

chỉnh dự án Tăng cường quản lý 

đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai, vay 

vốn Ngân hàng thế giới 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 09/SKHĐT-QLĐTC ngày 04/01/2022 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc lấy ý kiến thẩm định điều chỉnh dự án Tăng 

cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai, vay vốn Ngân hàng thế giới. Ủy ban 

nhân dân huyện Tràng Định có ý kiến như sau: 

Theo nội dung được duyệt tại Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 

của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch thực 

hiện dự án Tăng cường quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thành phố 

Lạng Sơn và 4 huyện: Cao Lộc, Tràng Định, Bình Gia, Lộc Bình, trong đó huyện 

Tràng Định có tên trong trong danh mục được phê duyệt, tuy nhiên đến nay Dự án 

này chưa được triển khai thực hiện trên địa bàn huyện. Để thực hiện tốt công tác 

quản lý đất đai, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về đất đai phục vụ có hiệu quả công tác 

quản lý nhà nước trên địa bàn, UBND huyện Tràng Định đề nghị Sở Kế hoạch và 

đầu tư, Sở Tải nguyên và môi trường xem xét, bố trí kinh phí và triển khai thực 

hiện dự án trên địa bàn huyện trong nội dung điều chỉnh dự án tới. 

Ủy ban nhân dân huyện kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn xem 

xét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, Phó CVP HĐND – UBND huyện; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

- Lưu VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Như Bách 
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