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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ 

Lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) tỉnh Lạng Sơn 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng /11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến 

quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT ngày 23 tháng 3 năm 2015 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều 

chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số         

19/TTr-STNMT ngày 15/01/2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ lập 

Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Tên nhiệm vụ, phạm vi ranh giới, giai đoạn lập kế hoạch 

a) Tên nhiệm vụ: Lập Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) tỉnh 

Lạng Sơn. 

b) Phạm vi ranh giới, giai đoạn lập kế hoạch 
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-  Phạm vi ranh giới: Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) tỉnh Lạng 

Sơn thực hiện cho toàn địa giới hành chính của tỉnh Lạng Sơn với diện tích 

831.018 ha, bao gồm các nhóm đất nông nghiệp, phi nông nghiệp, đất chưa sử 

dụng và được phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp huyện.   

- Giai đoạn lập kế hoạch sử dụng đất: giai đoạn 05 năm (2021-2025). 

2. Mục tiêu 

a) Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) tỉnh Lạng Sơn nhằm cụ thể 

hóa quy hoạch tỉnh Lạng Sơn về phân bổ và khoanh vùng đất đai cho các ngành, 

lĩnh vực và các địa phương; sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; bảo 

vệ môi trường sinh thái, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và 

phát triển bền vững; phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực về đất đai, đáp ứng 

yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo an 

ninh lương thực quốc gia và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng 

an ninh của tỉnh. 

b) Là căn cứ mang tính pháp lý và khoa học, phân bổ hợp lý quỹ đất, sử 

dụng tiết kiệm, có hiệu quả cao và bền vững đất đai, thiết lập các hành lang pháp lý 

cho việc thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển đổi, chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất, ... phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.  

c) Làm cơ sở cho các cấp chính quyền thực hiện quản lý, điều hành hiệu 

quả các hoạt động kinh tế - xã hội; triển khai kế hoạch 5 năm và hàng năm về 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, kế hoạch đầu tư công 

trung hạn trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025. 

d) Làm cơ sở để UBND tỉnh cân đối giữa các nguồn thu ngân sách từ giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; các loại thuế liên quan đến đất 

đai và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

3. Nội dung  

a) Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu dữ liệu cần thiết phục vụ lập Kế 

hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) tỉnh Lạng Sơn. 

b) Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường. 

c) Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai. 

d) Lập Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025). 

đ) Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và tài liệu có liên quan. 

e) Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất 05 

năm (2021-2025). 

4. Sản phẩm giao nộp 

a) Sản phẩm lập Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) tỉnh Lạng 

Sơn được lập thành 10 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm có:  
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- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-

2025) tỉnh Lạng Sơn (bản in trên giấy và bản dạng số).   

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) tỉnh Lạng Sơn (bản 

in trên giấy và bản dạng số).   

b) Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn được giao nộp tại: 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường: 02 bộ; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường: 06 bộ; 

- UBND tỉnh Lạng Sơn: 01 bộ; 

- Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn: 01 bộ; 

- Sao gửi cho 11 huyện, thành phố làm tài liệu công bố. 

5. Thời gian thực hiện: Năm 2021. 

6. Kinh phí và nguồn vốn thực hiện 

- Kinh phí thực hiện (làm tròn) là: 2.579.503.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, 

năm trăm bảy mươi chín triệu, năm trăm linh ba nghìn đồng chẵn), trong đó: 

+ Chi phí lập Kế hoạch sử dụng đất:    2.382.391.000 đồng; 

+ Chi phí khác:         197.112.000 đồng; 

- Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước (Sự nghiệp kinh tế).    

7. Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn. 

8. Cơ quan thẩm định: Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

9. Cơ quan phê duyệt: Chính phủ. 

10. Đơn vị lập nhiệm vụ đề cương - dự toán: Công ty cổ phần Tích hợp 

địa tin học môi trường. 

11. Có Đề cương và Dự toán kinh phí phí thực hiện nhiệm vụ lập Kế 

hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) tỉnh Lạng Sơn chi tiết kèm theo Quyết 

định này. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện  các nội 

dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này theo quy định; báo cáo UBND 

tỉnh quá trình tổ chức lập Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) và các nội 

dung vướng mắc vượt thẩm quyền.  

2. Các Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách 

nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất nhu cầu sử dụng đất 

giai đoạn 2021 - 2025 và danh mục các công trình dự án có sử dụng đất; cung 

cấp các thông tin, tài liệu, bản đồ có liên quan đến sử dụng đất trong kỳ Kế 

hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025)  của tỉnh. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực Tỉnh ủy (để B/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (để B/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường (03 bản); 

- PCVP UBND tỉnh; các Phòng: TH-NC; KGVX, 

Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT.KT(NNT) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

                   

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh  
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