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Số:  496 /QĐ-UBND Lạng Sơn,  ngày  25  tháng 3  năm 2017 
 

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

năm 2017 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

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 36/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của UBND tỉnh 
phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Lộc Bình; Quyết định số 
2647/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng 
đất năm 2017 của huyện Lộc Bình. 

   Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ 
trình số 69/TTr-STNMT ngày 15/3/2017, 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

1. Vị trí thứ nhất: Khu vực Ga đi dự án Khu vui chơi giải trí và du lịch 
sinh thái Núi Tuyết Mẫu Sơn (tại xã Bằng Khánh, huyện Lộc Bình), nội dung 
điều chỉnh như sau:  

- Thay đổi vị trí, địa điểm: Theo đường Quốc lộ 4B, từ đỉnh dốc Kéo Mật 
(Km15+745) đến đường mòn vào khe ruộng Nà Quan (Km15+915), có chiều dài 
là 170m, chiều sâu là 700m. 

- Thay đổi về quy mô diện tích: Khu vực dự án sử dụng diện tích đất là 
25ha (trong đó: Đất trồng lúa 1,6ha; đất trồng cây hàng năm khác là 1,4ha; đất 
rừng sản xuất 22,0ha). 

(Có sơ đồ khu đất kèm theo) 
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2. Vị trí thứ hai: Điều chỉnh theo nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.  

- Vị trí, địa điểm. Tại thôn Kéo Hin, xã Xuân Lễ, huyện Lộc Bình, giáp trục 
đường Quốc lộ 4B (phía bên phải theo hướng Lộc Bình đi Lạng Sơn); đoạn từ 
giáp ranh giáp ranh giữa xã Bằng Khánh với xã Xuân Lễ đến đỉnh dốc Kéo Hin.    

- Nội dung điều chỉnh: Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của 
huyện Lộc Bình sang mục đích: đất ở tại nông thôn. 

- Về quy mô diện tích: 0,23 ha (trong đó: đất trồng lúa 0,14ha, đất trồng 
cây hàng năm 0,09ha). 

(Có sơ đồ khu đất kèm theo) 

Điều 2. Căn cứ kết quả phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng 
đất năm 2017 tại Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình 
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, Văn hóa thể thao và du lịch; Chủ tịch 
UBND huyện Lộc Bình và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

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

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