
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /UBND-KT 

V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa 

đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định 

số 43/2014/NĐ-CP của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đất đai 

Lạng Sơn, ngày        tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 

Thực hiện Công văn số 6577/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 29/10/2021 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, 

bổ sung Điều 5 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, sau khi nghiên cứu, Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tham gia ý kiến như sau: 

1. Về dự thảo Tờ trình 

- Cơ bản nhất trí với nội dung, bố cục của dự thảo Tờ trình. 

- Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung vào mục II, khoản 2 

(mục đích xây dựng Nghị định) nội dung: “Khắc phục nhược điểm của mô hình 

tổ chức phát triển quỹ đất cũ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển quỹ đất” do tại 

mục I dự thảo Tờ trình đã nêu rõ nhược điểm của mô hình Tổ chức phát triển 

quỹ đất cũ là “Nhiệm vụ quan trọng là phát triển quỹ đất thực hiện còn rất hạn 

chế” nên phần mục đích sửa đổi Nghị định cần phải được khẳng định lại rõ ràng. 

2. Về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đất đai: nhất trí với bố cục và nội dung của dự thảo. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi 

trường xem xét./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng cục Quản lý đất đai; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH-NC; 

- Lưu: VT, KT (NNT). 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

 Lương Trọng Quỳnh 
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