
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Số:          /VP-KT 
V/v khẩn trương rà soát, hoàn 

thiện thủ tục về đất đai đối với dự 

án cải tạo, nâng cấp Quốc Lộ 4B 

 Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2021 

                                                      
 

     Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường. 
 

Xem xét Báo cáo số 687/BC-STNMT ngày 31/12/2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về kiểm tra rà soát diện tích đất trồng lúa thực hiện dự án 

Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn, đồng 

chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý nội dung báo cáo kết quả rà soát diện tích đất trồng lúa thực 

hiện dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18) của Sở 

Tài nguyên và Môi trường.  

2. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp với 

UBND các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, các cơ quan liên quan rà soát chỉ tiêu sử 

dụng đất đã được phân khai trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND 

tỉnh tại Công văn số 5080/VP-KT ngày 12/12/2020 của Văn phòng UBND tỉnh 

cụ thể: 

Trường hợp còn chỉ tiêu sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường đề 

xuất UBND tỉnh cập nhật diện tích 66,66 ha còn lại của dự án Cải tạo, nâng cấp 

Quốc lộ 4B vào điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2016 - 2020 cấp tỉnh trình kỳ họp 

lần thứ 21, HĐND tỉnh khóa XVI để xem xét thông qua làm cơ sở để trình Thủ 

tướng Chính phủ xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án 

theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai. 

Trường hợp không còn chỉ tiêu sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường 

chủ động phối hợp, hướng dẫn UBND các huyện: Lộc Bình, Cao Lộc cập nhật 

diện tích đất dự án vào kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ 2021 - 2025, quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện và Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 

năm 2021 bảo đảm thời gian trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua 

theo đúng Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh. 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường, các 

cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng THNC; 

- Lưu: VT, KT(NNT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 
 

 

Dương Văn Chiều 
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