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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v khẩn trương hoàn thành lập
Kế hoạch sử dụng đất năm 2021
cấp huyện

Kính gửi:
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các huyện, thành phố.
Xem xét Báo cáo số 516/BC-STNMT ngày 23/10/2020 của Sở Tài
nguyên và Môi trường về việc xin điều chỉnh thời gian, nội dung trình UBND
tỉnh tại phiên họp tháng 10 năm 2020, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường lùi thời hạn trình dự thảo Tờ
trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Danh mục dự án có sử
dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác
năm 2021 và dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về
danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2021 vào phiên họp tháng 11 năm 2020.
2. Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn xác định công
tác lập, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong những nhiệm
trọng tâm hàng năm của huyện, thành phố để tổ chức thực hiện, đảm bảo về thời
gian, chất lượng và đúng quy định của pháp luật, đồng thời tập trung chỉ đạo:
- Rà soát lại danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ,
đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2021 và Danh mục dự án phải thu
hồi đất năm 2021 trên địa bàn huyện, thành phố gửi về Sở Tài nguyên và Môi
trường trước ngày 30/10/2020 để tổng hợp; yêu cầu các dự án, công trình phải
phù hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh, cấp huyện;
- Nộp hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 về Sở Tài nguyên và Môi
trường trước ngày 03/11/2020 để tổ chức thẩm định.
Trường hợp UBND các huyện, thành phố tiếp tục để xảy ra tình trạng
chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng thực hiện công tác Kế hoạch sử
dụng đất năm 2021 cấp huyện thì Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu
trách nhiệm, kiểm điểm trước Chủ tịch UBND tỉnh.
3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương đôn đốc, tổng hợp, xây
dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Danh
mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào
các mục đích khác năm 202, dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của
HĐND tỉnh về Danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2021 trình UBND tỉnh
xem xét tại kỳ họp tháng 11 năm 2020; đồng thời tham mưu cho Hội đồng thẩm
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định quy hoạch, kế sử dụng đất hàng năm cấp huyện tập trung thẩm định hồ sơ
Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt
đảm bảo thời gian theo quy định.
Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh,
các phòng chuyên môn, TT TH-CB;
- Lưu: VT, KT (NNT).
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