
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH  LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /TB-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại 

cuộc họp chuyên đề xem xét đề cương và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm 

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

 

 
 

Ngày 13/01/2021, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh đã chủ trì họp chuyên đề đề xem xét Tờ trình số 01/TTr-STNMT ngày 

05/01/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường 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. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Tài 

nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Xây dựng, Giao 

thông vận tải, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an 

tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND huyện 

Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn.  

Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo nội dung cuộc họp, ý 

kiến tham gia của các thành phần tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết 

luận như sau: 

Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025), tỉnh Lạng Sơn là cơ sở pháp 

lý quan trọng để thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai, là cơ sở để 

khoanh định, phân bổ quỹ đất đáp ứng nhu cầu sử dụng đất phục vụ mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng cơ sở hạ tầng, khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị, thương mại, dịch vụ, các khu dân cư 

và các mục đích khác bảo đảm hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường, sử 

dụng đất bền vững, bảo vệ quỹ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ. Vì vậy việc lập 

Kế hoạch sử dụng đất 5 năm tới phải được xây dựng một cách cẩn trọng, kỹ 

lưỡng, khoa học, chặt chẽ, bảo đảm tính khả thi trong quá trình thực hiện, đồng 

thời hạn chế thấp nhất việc điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất như thời gian vừa 

qua. 

Các thành phần dự họp cơ bản nhất trí với dự thảo đề cương và dự toán 

kinh phí thực hiện nhiệm vụ lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) tỉnh 

Lạng Sơn do nội dung, trình tự các bước lập Kế hoạch sử dụng đất bám sát quy 

định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất; nội dung dự toán kinh phí phù hợp với định mức kinh tế - kỹ thuật 

theo quy định tại Thông tư 09/2019/TT-BTNMT ngày 23/3/2015 của Bộ Tài 
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nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất.  

Yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung thực hiện một số nội dung sau: 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Tiếp thu tối đa các ý kiến hợp lý tham gia tại cuộc họp để hoàn thiện lại 

đề cương và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ lập kế hoạch sử dụng đất 05 

năm (2021-2025) tỉnh Lạng Sơn trình UBND tỉnh xem xét, ban hành trước ngày 

20/01/2021. 

- Lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực, trình độ để thực hiện xây dựng 

Kế hoạch Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) bảo đảm chất lượng, tiến 

độ. 

- Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư 

vấn để làm việc cụ thể với từng sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố 

để rà soát, xác định rõ nhu cầu sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất 05 năm 

(2021-2025) bảo đảm chặt chẽ, chính xác, đồng bộ và có tính khả thi trong quá 

trình thực hiện. 

2. Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm xác định 

nhu cầu sử dụng đất đối với các dự án sử dụng đất thuộc chỉ tiêu sử dụng đất cấp 

tỉnh theo từng đơn vị hành chính cấp huyện để cung cấp cho Sở Tài nguyên và 

Môi trường, đơn vị tư vấn lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) bảo 

đảm sát với nhu cầu, định hướng phát triển của ngành, lĩnh vực phụ trách. 

3. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban và UBND cấp xã 

 xác định nhu cầu sử dụng đất và đề xuất các dự án sử dụng đất để cung cấp cho 

Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn vị tư vấn lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

(2021-2025) bảo đảm có tính khả thi cao và sát với nhu cầu, định hướng phát 

triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian tới./. 

 
 

Nơi nhận:                       
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM,  

Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(NNT). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 
Dương Văn Chiều  
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