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     Số: 1256  /QĐ-UBND    Lạng Sơn, ngày 12 tháng 7  năm 2017 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2017 huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

 

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

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 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; 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 về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất; 

 Căn cứ Quyết định số 1583/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh 
về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 
5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Chi Lăng; Quyết định số 2645/QĐ-UBND 
ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 
2017 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; 

   Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số       
179/TTr-STNMT ngày 05/7/2017, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 
của huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn với các nội dung như sau: 

 1. Điều chỉnh 03 dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Chi 
Lăng (có sơ đồ khu đất các dự án kèm theo), cụ thể: 

 1.1. Dự án đầu tư xây dựng Nhà trực vận hành điện lực cụm xã.  

 - Vị trí, địa điểm: Tại thôn Pa Ràng, xã Hòa Bình; thôn Nà Lầm, xã Chiến 
Thắng; thôn Đông Mồ, xã Quan Sơn. 

 - Quy mô diện tích: Khu vực dự án sử dụng diện tích đất là 0,10 ha (trong 
đó: Đất trụ sở cơ quan 0,07 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,01 ha; đất trồng cây lâu 
năm 0,02 ha). 

1.2. Dự án san lấp mặt bằng xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thị trấn 
Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng. 
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 - Thay đổi tên dự án khai thác mỏ đất vật liệu xây dựng thông thường số 2 
(đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản) sang thành dự án san lấp mặt bằng xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng (đất phát 
triển hạ tầng).  

 - Quy mô, diện tích: Khu vực dự án sử dụng diện tích đất là 31,89 ha 
(trong đó: Đất rừng sản xuất 16,62 ha; đất trồng cây hàng năm 11,05 ha; đất 
trồng cây lâu năm 3,19 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,20 ha; đất trồng lúa 0,33 ha; 
đất giao thông 0,18 ha; đất ở đô thị 0,10 ha; đất bằng chưa sử dụng 0,21 ha). 

 1.3. Dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư tập trung, công trình công cộng 
và chợ nông sản Đồng Bành. 

 - Tên dự án: Thay đổi dự án xây dựng chợ Đồng Bành thành Dự án xây dựng 
hạ tầng khu dân cư tập trung, công trình công cộng và chợ nông sản Đồng Bành. 

 - Diện tích: Khu vực dự án sử dụng diện tích đất là 4,75 ha (trong đó: Đất 
trồng lúa 3,89 ha; đất bằng trồng cây hàng năm khác 0,73 ha; đất thủy lợi 0,14 ha);  

 2. Bổ sung 06 dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Chi Lăng 
(có sơ đồ khu đất các dự án kèm theo), cụ thể như sau:  

 2.1. Dự án xây dựng doanh trại Tiểu đoàn BB1, Trung đoàn 123/Bộ Chỉ 
huy quân sự tỉnh Lạng Sơn.  

 - Vị trí, địa điểm: Thôn Nà Hà, xã Chiến Thắng; thôn Tà Sản, xã Vân An, 
huyện Chi Lăng. 

 - Quy mô: Diện tích sử dụng đất 7,10 ha (trong đó: đất trồng lúa 1,75 ha; đất 
trồng cây hàng năm khác 1,81 ha; đất rừng sản xuất 3,37 ha; đất giao thông 0,20 ha). 

 2.2. Dự án Công trình ĐH5/CZ3 xây dựng công trình chiến đấu năm 2017.  

 - Vị trí, địa điểm: Thôn Bản Dù, xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng. 

 - Quy mô: Diện tích sử dụng đất 2,32 ha (trong đó: đất trồng lúa 0,04 ha; 
đất rừng sản xuất 2,28 ha). 

 2.3. Công trình Trường bắn, thao trường huấn luyện Tiểu đoàn HL-CĐ 
Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn.  

 - Vị trí, địa điểm: Thôn Làng Vặc, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng.  

 - Quy mô: Diện tích sử dụng đất 0,15 ha (trong đó: đất trồng cây lâu năm 
0,12 ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,03 ha). 

 2.4. Dự án khai thác khoáng sản mỏ đá Khau Đêm.  

 - Vị trí, địa điểm: Thôn Đồng Ghè, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng.  

 - Quy mô: Diện tích sử dụng đất 3,14 ha, đất rừng sản xuất.  

 2.5. Dự án đầu tư phát triển vùng nguyên liệu từ cây lâm nghiệp và cây ăn quả.  

 - Địa điểm: Thôn Suối Cái, thôn Củ Na, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng.  

 - Quy mô: Diện tích sử dụng đất 130,66 ha, đất rừng sản xuất.  

2.6. Dự án: Đầu tư xây dựng dự án Nông nghiệp công nghệ cao. 

- Vị trí, địa điểm: Thôn Nà Lừu, xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng. 
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 - Quy mô: Diện tích sử dụng đất 5,0 ha (trong đó: Đất trồng lúa 0,1 ha; 
đất trồng cây hàng năm 0,1 ha; đất rừng sản xuất 4,8 ha). 

Điều 2. Căn cứ kết quả phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng 
đất năm 2017 tại Điều 1 Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng có 
trách nhiệm tổ chức công bố, công khai và thực hiện các thủ tục hành chính về 
đất đai theo quy định.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 
Môi trường, Kế hoạch và Đầu Tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, 
Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng và Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định ./. 

 Nơi nhận:  
 - Như Điều 3; 
 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;   
 - PVP UBND tỉnh,  
 các phòng: KTN, TH, TH-CB; 
 - Lưu: VT, KTN (NVH).  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

 Lý Vinh Quang 
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