
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 chuẩn bị hồ sơ xin ý kiến 

của Thủ tướng Chính phủ về 

chuyển mục đích sử dụng đất 

thực hiện các dự án đầu tư 

Lạng Sơn, ngày        tháng 6  năm 2021 

 

 

                       Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- UBND các huyện, thành phố. 

    
   

Xem xét Báo cáo số 248/BC-STNMT ngày 01/6/2021 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về kết quả tổng hợp các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa, 

đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 

đến năm 2030 cần phải lập hồ sơ xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ cho phép 

chuyển mục đích sử dụng để thực hiện, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ 

tic̣h UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. UBND các huyện, thành phố căn cứ kết quả rà soát của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về danh mục dự án đầu tư có nhu cầu sử dụng từ 10 ha đất trồng 

lúa trở lên, từ 20 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên và chuyển 

mục đích sử dụng rừng sản xuất từ 50 ha đến dưới 1.000 ha có trách nhiệm thực 

hiện các công việc sau: 

- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 

- 2030 cấp huyện để trình phê duyệt làm cơ sở lập, trình điều chỉnh Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 theo quy định của pháp luật về đất đai. 

- Phối hợp với các Chủ đầu tư dự án rà soát, lập hồ sơ xin chấp thuận việc 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng 

theo quy định của pháp luật về đất đai; xin chuyển mục đích sử dụng rừng sản 

xuất theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp gửi UBND tỉnh để xem xét trình 

xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ theo quy định. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn UBND 

các huyện, thành phố lập, tổ chức thẩm định hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng 
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đất, chuyển mục đích sử dụng rừng bảo đảm chặt chẽ, đầy đủ thành phần hồ sơ 

theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thưc̣ hiêṇ./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH-NC, 

Trung tâm THCB; 

- Lưu: VT, KT(NNT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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