
  

ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          

Số: 2411a  /UBND-TNMT 
V/v đóng góp ý kiến vào danh mục 
công trình, dự án trong Kế hoạch  

sử dụng đất năm 2020 

       TP.  Lạng Sơn, ngày 03 tháng 10 năm 2019 

 
 

 Kính gửi:   
                    - Các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; 

   - Ủy ban nhân dân các phường, xã.   

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất;  

Thực hiện Công văn số 1177/STNMT-QLĐĐ của Sở Tài nguyên và Môi 
trường ngày 09/8/2019 về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019. 

UBND thành phố Lạng Sơn đã có Công văn số 2065/UBND-TNMT ngày 
20/8/2019 gửi các cơ quan, tổ chức và UBND các phường, xã trên địa bàn thành 
phố Lạng Sơn về việc đăng ký Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Lạng 
Sơn. Đến nay UBND thành phố đã nhận được văn bản của các cơ quan, đơn vị 
đăng ký danh mục công trình, dự án có thu hồi đất theo quy định tại khoản 3, Điều 
62 Luật Đất đai và Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ 
vào các mục đích khác quy định tại điểm b, khỏan 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 
2013 và đăng ký chuyển mục đích đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân 
phục vụ cho công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Lạng Sơn. 

Trên cơ sở số liệu của các cơ quan, đơn vị và các hộ gia đình, cá nhân đăng 
ký các danh mục dự án, công trình có thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, 
UBND thành phố Lạng Sơn đã phối hợp đơn vị tư vấn - Công ty cổ phần Tập 
đoàn Đất Việt tổng hợp số liệu danh mục công trình, dự án có thu hồi đất theo quy 
định tại khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai và Danh mục dự án có sử dụng đất trồng 
lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác quy định tại Điểm b, Khoản 1, 
Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 phục vụ cho công tác lập Kế hoạch sử dụng đất 
năm 2019 thành phố Lạng Sơn. Để đảm bảo tổng hợp số liệu số liệu báo cáo 
UBND tỉnh được đầy đủ các công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2020, UBND 
thành phố đề nghị: 

1. Đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đóng góp ý 
kiến vào danh mục công trình, dự án phục vụ lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 
thành phố Lạng Sơn bằng văn bản gửi về UBND thành phố Lạng Sơn thông qua 



  

phòng Tài nguyên và Môi trường để tham mưu tổng hợp báo cáo. 

2. Đối với UBND các phường, xã phối hợp công khai lấy ý kiến nhân dân 
toàn bộ danh mục công trình, dự án Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành 
phố Lạng Sơn với các nội dung sau: 

2.1. Lấy phiếu đóng góp ý kiến của đại diện khu dân cư đối với danh mục 
công trình dự án Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố (thông qua Tổ 
trưởng tổ dân phố, Trưởng thôn, bản). (có danh mục công trình dự án và phiếu ý 
kiến kèm theo). 

2.2. Lấy ý kiến trong buổi họp giao ban tại UBND các phường, xã đối với danh 
mục công trình dự án Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Lạng Sơn. 

2.3. Thời gian xin ý kiến từ ngày 03/10/2019 đến ngày 03/11/2019. 

2.4. Tổng hợp kết quả ý kiến đóng góp (theo mẫu kèm theo) gửi về UBND 
thành phố Lạng Sơn thông qua phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 
06/11/2019. 

Để phương án Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Lạng Sơn đảm 
bảo chất lượng và đúng tiến độ, đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND các 
phường, xã phối hợp triển khai thực hiện. 

3. Văn phòng HĐND-UBND thành phố chịu trách nhiệm đưa Công văn và 
danh mục các công trình, dự án Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 lên Cổng thông 
tin điện tử của UBND thành phố. 

(Kèm theo Công văn gồm có các tài liệu sau: (1) Danh mục công trình, dự 
án Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố; (2) mẫu phiếu ý kiến; (3) mẫu 
báo cáo kết quả đóng góp ý kiến). 
 
  Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Sở TNMT (b/c); 
- TT.Thành ủy (b/c); 
- TT. HĐND TP; 
- CT, PCT UBND TP; 
- P. TNMT TP; 
- Ban QLDAĐTXD TP (t/h); 
- Trung tâm PTQĐ TP (t/h); 
- Lưu: VT, XD. 

 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
Nguyễn Văn Hạnh 
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