
1 

 

ĐẶT VẤN ĐỀ  

Đất đai là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, 

mỗi dân tộc; là tư liệu sản xuất đặc biệt nhưng lại bị giới hạn về diện tích, hình 

thể trong khi đó mức độ sản xuất lại phụ thuộc vào sự đầu tư, hướng khai thác 

sử dụng của con người. Đất đai còn là thành phần quan trọng hàng đầu của môi 

trường sống, là địa bàn phân bố và là nơi diễn ra mọi hoạt động kinh tế, văn hoá 

xã hội, an ninh và quốc phòng. 

Thành phố Lạng Sơn là trung tâm kinh tế văn hóa chính trị xã hội của tỉnh 

Lạng Sơn. Nằm trên trục hành lang kinh tế Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải 

Phòng - Quảng Ninh, thành phố Lạng Sơn có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng 

trong việc giao lưu kinh tế văn hóa chính trị xã hội giữa Việt Nam và Trung 

Quốc nên có nhiều tiềm năng thuận lợi để phát triển thành một trung tâm thương 

mại lớn của vùng trong tương lai. 

Nhằm cụ thể hoá các mục tiêu phát triển, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có 

Quyết định số 486/2012/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2012 về việc phê 

duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Lạng Sơn thời kỳ 2011 - 

2020. Tiếp đó là Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2013 

của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thành phố Lạng Sơn, 

Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2019 về việc phê duyệt điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ 

điều chỉnh quy hoạch của thành phố Lạng Sơn.  

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu sử dụng đất 

cho các ngành, lĩnh vực cần phải có kế hoạch cụ thể. Vì vậy, việc sử dụng đất 

cho các mục đích sản xuất nông nghiệp, phi nông nghiệp cần được tính toán hợp 

lý đến từng năm để đảm bảo được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đồng thời 

phải đảm bảo việc an ninh lương thực và môi trường sinh thái.  

Để đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý, sử dụng đất trong thời kỳ 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, bên 

cạnh việc kế thừa các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong hệ 

thống pháp luật, Luật Đất đai năm 2013. Nội dung này được cụ thể hóa tại 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 và sửa đổi bổ sung tại Điều 6, Luật số 

35/2018/QH14 – Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến 

quy hoạch, trong đó có nội dung về lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cho cấp 

huyện. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn và hướng dẫn của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 1643/STNMT-QLĐĐ 

ngày 02/10/2020 “Về việc hướng dẫn lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp 
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huyện”, Uỷ ban nhân dân thành phố tiến hành xây dựng: “Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021 của thành phố Lạng Sơn”. 

1. Mục đích của việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

- Kiểm tra, đánh giá hiện trạng sử dụng đất năm 2020 và tiềm năng đất đai 

của thành phố Lạng Sơn để có kế hoạch và phương án đầu tư, sử dụng hợp lý các 

loại đất phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. 

- Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Lạng Sơn nhằm giải quyết các mâu 

thuẫn về quan hệ đất đai căn cứ vào đặc tính nguồn tài nguyên đất, mục tiêu dài 

hạn phát triển kinh tế - xã hội và các điều kiện cụ thể của thành phố, điều hoà 

quan hệ sử dụng đất trong phát triển xây dựng, đô thị, giao thông, thuỷ lợi và 

phát triển nông nghiệp; đề xuất các chỉ tiêu và phân bố sử dụng các loại đất, xác 

định các chỉ tiêu khống chế về đất đai đối với quy hoạch ngành và các xã, 

phường trên phạm vi của thành phố. 

- Phân bổ lại quỹ đất cho các mục đích sử dụng, phù hợp với nhu cầu thực 

tế hàng năm của các cấp phường, xã. 

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc xúc tiến đầu tư, tiến hành các thủ tục thu hồi 

đất, giao đất, sử dụng đất đúng pháp luật, đúng mục đích, có hiệu quả; từng 

bước ổn định tình hình quản lý và sử dụng đất. 

- Khoanh định, phân bố các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất cho các ngành, 

các cấp theo quy hoạch đã được phê duyệt phải được cân đối trên cơ sở các nhu 

cầu sử dụng đất đảm bảo không bị chồng chéo trong quá trình sử dụng. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố là bước cụ thể hoá quy 

hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030.  

- Làm căn cứ pháp lý để quản lý đất đai theo Pháp luật, thực hiện tốt các 

quyền của người sử dụng đất, bảo vệ, cải tạo môi trường sinh thái, phát triển và 

sử dụng tài nguyên đất có hiệu quả và bền vững. 

2. Những căn cứ pháp lý và cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 

1.1. Căn cứ pháp lý: 

- Luật Quy hoạch Đô thị - Luật số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

- Luật Đất đai – Luật số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013. 

- Luật Xây dựng – Luật số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014. 

- Luật Đầu tư công – Luật số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014. 

- Luật Quy hoạch – Luật số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017. 

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch - 

Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018. 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. 



3 

 

- Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 06 năm 2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất; 

- Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất; 

- Công văn số 1643/STNMT-TNĐ ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn “Về việc hướng dẫn lập Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 cấp huyện”. 

1.2. Cơ sở lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Lạng Sơn 

- Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ Về 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 

(2011 - 2015) tỉnh Lạng Sơn;  

- Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ về 

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ 

cuối (2016-2020) của tỉnh Lạng Sơn; 

- Quyết số 1187/QĐ-UBND ngày 05 tháng 08 năm 2010 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây 

dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2025; 

- Quyết số 896/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung 

xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2025; 

- Quyết số 1543/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây 

dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2025; 

- Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc Phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ điều chỉnh của thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn”; 

- Quyết định số 2772/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

- Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2019 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng 

đất năm 2019 của thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

- Quyết định số 2735/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 
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- Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn Về việc thay đổi quy mô địa điểm và số công trình dự 

án trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 

kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lạng Sơn. 

- Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn Cho phép cập nhật, bổ sung số lượng dự án, công trình 

có thay đổi về quy mô, địa điểm trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lạng Sơn vào quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố 

Lạng Sơn. 

- Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn Về việc thay đổi quy mô địa điểm và số công trình dự 

án trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 

kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lạng Sơn (Danh mục bổ sung). 

- Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Kế hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn đến năm 2035; 

- Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn “Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 

thành phố Lạng Sơn và Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 thành phố Lạng Sơn”; 

- Báo cáo số 931/BC-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Uỷ ban 

nhân dân thành phố Lạng Sơn “Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 của thành phố Lạng Sơn”; 

- Báo cáo số 559/BC-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Uỷ ban nhân 

dân thành phố Lạng Sơn “Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020”; 

- Báo cáo số 19/BC-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2020 “Kết quả công tác 

năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020” – Báo cáo tại Hội nghị tổng kết 

công tác Tài nguyên và Môi trường, GPMB, XDCB. 

- Kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 cấp huyện, cấp xã thành phố Lạng 

Sơn: Báo cáo thuyết minh số liệu kiểm kê đất đai, Bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

năm 2019 thành phố Lạng Sơn, Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 các 

phường, xã trên địa bàn thành phố. 

- Các văn bản đăng ký nhu cầu sử dụng đất của các cơ quan liên quan, Ủy 

ban nhân dân các xã, phường; 

- Quy hoạch chi tiết các khu đô thị mới: Khu đô thị Hoàng Đồng, Khu đô 

thị mới Mai Pha, Khu đô thị mới Bến Bắc, Khu đô thị mới Đông Kinh ... 
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- Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 các phường: Đông Kinh, Vĩnh Trại, 

Hoàng Văn Thụ, Chi Lăng, Tam Thanh. 

- Quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm các xã: Hoàng Đồng, Mai 

Pha, Quảng Lạc 

- Các tài liệu, số liệu và bản đồ có liên quan. 

I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI 

1. Điều kiện tự nhiên  

1.1. Vị trí địa lý 

Thành phố Lạng Sơn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa thể thao, khoa 

học – kỹ thuật, thương mại và dịch vụ của tỉnh Lạng Sơn với tổng diện tích tự 

nhiên 7.793,82 ha, nằm ở 21
0
45’ - 22

0
00’ vĩ độ Bắc và 106

0
39’ - 107

0
00’ kinh độ 

Đông, có địa giới hành chính gần như được bao quanh bởi huyện Cao Lộc. 

Ngoài ra, thành phố còn giáp với huyện Văn Quan qua một đoạn ranh giới ở 

phía Tây và huyện Chi Lăng qua một đoạn ranh giới ở phía Tây Nam như sau: 

- Phía Bắc giáp các xã Thụy Hùng, Thạch Đạn huyện Cao Lộc; 

- Phía Tây giáp các xã Bình Trung, Xuân Long huyện Cao Lộc và xã 

Đồng Giáp huyện Văn Quan; 

- Phía Đông giáp các xã Gia Cát, Tân Liên, Hợp Thành và thị trấn Cao 

Lộc huyện Cao Lộc; 

- Phía Nam giáp xã Yên Trạch huyện Cao Lộc. 

Thành phố Lạng Sơn nằm cách thủ đô Hà Nội 154 km về hướng Đông 

Bắc, cách cửa khẩu Hữu Nghị 15 km về phía đông nam, với 08 đơn vị hành 

chính xã, phường: Chi Lăng, Đông Kinh, Tam Thanh, Hoàng Văn Thụ, Vĩnh 

Trại, Hoàng Đồng, Mai Pha, Quảng Lạc.  

Thành phố là đô thị loại II tiêu biểu của vùng Đông Bắc, thúc đẩy sự phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lnagj Sơn, là đầu mối giao thương liên vùng, quốc 

tế và giao thông quan trọng của hành lang kinh tế Lạng Sơn – Hà Nội – Hải 

Phòng – Quảng Ninh và vành đai kinh tế vịnh Bắc Bộ, có vị trí quang trọng về 

an ninh quốc phòng của quốc gia. Thành phố còn có các tuyến giao thông quan 

trọng mang tính chiến lược phát triển kinh tế xã hội chạy qua như tuyến Quốc lộ 

1A, 4B, tuyến đường sắt liên vận quốc tế Việt Nam - Trung Quốc. 
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Sơ đồ vị trí thành phố Lạng Sơn 

1.2. Địa hình, địa mạo 

Thành phố Lạng Sơn nằm giữa một lòng chảo lớn, có dòng sông Kỳ Cùng 

chảy qua trung tâm thành phố. Đây là một dòng sông chảy ngược, bắt nguồn từ 



7 

 

huyện Đình Lập của Lạng Sơn và chảy theo hướng Nam - Bắc về khu tự trị 

Quảng Tây, Trung Quốc. Thành phố nằm trên nền đá cổ, có độ cao trung bình 

250 m so với mực nước biển, gồm các kiểu địa hình: xâm thục bóc mòn, cacxtơ 

và đá vôi, tích tụ. 

Địa hình bị chia cắt thành nhiều ngọn núi, phần lớn các ngọn núi này đều 

có ý nghĩa nhất định về mặt quân sự, kinh tế, văn hóa đồng thời là danh lam 

thắng cảnh tiêu biểu cho xứ Lạng như núi Khau Mạ có đỉnh cao 800 m, đứng 

trên đỉnh núi có khả năng bao quát toàn bộ khu vực thành phố đến tận Đồng 

Đăng. Ngoài ra, còn có núi Khau Puồng, Khuôn Nhà, Phác Mông,... thuộc xã 

Quảng Lạc; núi Phía Trang thuộc xã Mai Pha; núi Đại Tượng; núi Dương; núi 

Phai Vệ, Tam Thanh, Nhị Thanh, Vọng Phu; thành nhà Mạc.  

Nhìn chung, thành phố có địa hình tương đối bằng phẳng, nền địa chất ổn 

định là điều kiện rất tốt cho việc xây dựng các công trình đô thị, hạ tầng kỹ 

thuật, hạ tầng xã hội và tổ chức không gian sản xuất nông, lâm nghiệp. 

1.3. Khí hậu 

- Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình năm 21,4
0
C, nhiệt độ cao nhất 39,8

0
C và 

thấp nhất 3
0
C; 

- Chế độ mưa: phân bố không đều. Lượng mưa trung bình năm là 14.390 

mm, được chia thành hai mùa, mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa chiếm 75% tổng 

lượng mưa, mùa khô chiếm 25% tổng lượng mưa; 

- Độ ẩm không khí: Độ ẩm tương đối trung bình hàng năm là 81,9%; 

- Nắng: Tổng số giờ nắng trung bình trong năm khoảng 2.372 giờ; 

- Gió: Gió mùa Đông Bắc chiếm ưu thế. Tốc độ gió trung bình năm là 1,9 m/s. 

Với những đặc điểm trên, khí hậu nơi đây rất thuận lợi cho việc phát triển 

nông, lâm nghiệp cũng như sinh hoạt, sản xuất của người dân. 

1.4. Thủy văn 

Sông Kỳ Cùng đoạn chảy qua địa phận thành phố dài 19 km. Con sông 

bắt nguồn từ dãy núi xã Bắc Xa  Đình Lập, chảy qua  Lộc Bình và Cao Lộc vào 

thành phố, lòng sông rộng trung bình 100 m nên mức nước giữa hai mùa, mùa 

mưa và mùa khô chênh lệch ít. Lưu lượng nước trung bình trong năm là 2.300 m
3
/s. 

Ngoài sông Kỳ Cùng, trên địa bàn thành phố còn có các suối như suối Lao 

Ly, chạy từ  Cao Lộc qua khu đô thị mới Phú Lộc rồi đổ ra sông Kỳ Cùng; Suối 

Ngọc Tuyền; Suối Quảng Lạc dài 9,7 km, rộng 6,0 - 8,0 m, lòng sâu, về mùa cạn 

nước chỉ có 0,5 - 1,0 m, khi mùa lũ thì lên 2,0 - 3,0 m.  

Với những ưu thế về vị trí địa lý và những ngọn núi, con sông hiện hữu 

ngay trong lòng thành phố, đây là nguồn tài nguyên rất thuận lợi để phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và du lịch. 
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2. Khái quát về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 

2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2020 

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất một số ngành kinh tế chủ yếu từ 11 - 13%. 

- Tổng số vốn đầu tư toàn xã hội đạt 6.000 tỷ đồng. 

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 440 tỷ đồng. 

- Chi ngân sách thành phố 557,861 tỷ đồng. 

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 7.832 tỷ đồng. 

- Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 1.856ha. 

- Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 6.000 tấn. 

- Sản lượng rau xanh đạt 9.750 tấn. 

- Trồng 50 ha rừng; nâng độ che phủ rừng đạt 58,5%.  

- Kiểm tra 100% các công trình xây dựng nhà ở; Tỷ lệ các công trình xây 

dựng có giấy phép đạt 95% trở lên. 

- Giải quyết 100% hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài 

sản gắn liền với đất lần đầu đủ điều kiện đúng thời gian quy định. 

- Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom và xử lý đạt khoảng 95%. 

- Tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa 90% trở lên; tỷ lệ khối, thôn đạt 

tiêu chuẩn văn hóa 86% trở lên; tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa 

96% trở lên. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 75,18% trở lên. 

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,03% năm. 

- Tỷ lệ giải quyết đơn đạt 96% trở lên. 

- Phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2020 đảm bảo chất lượng. 

- Phấn đấu giảm 3 tiêu chí về tai nạn giao thông. 

2.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội các ngành,lĩnh vực 

2.2.1. Lĩnh vực kinh tế 

Kinh tế phát triển khá toàn diện, tốc độ tăng một số ngành kinh tế chủ yếu 

ước đạt 17,4% (mục tiêu 11-12%); trong đó: Nông lâm nghiệp tăng 0,8%, công 

nghiệp - xây dựng tăng 24,1%, dịch vụ tăng 10,8%. Thu ngân sách tăng 21,1% 

so với cùng kỳ, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 6.200 tỷ đồng, tăng 40,9% so với 

cùng kỳ. Thành phố đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II. 

a) Thương mại - dịch vụ 

Hoạt động thương mại và cung ứng hàng hóa diễn ra trên thị trường 6 

tháng đầu năm 2020 cơ bản ổn định, nguồn cung ứng hàng hóa phong phú đảm 

bảo đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân trên địa bàn thành phố . Tổng mức 

lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 6 tháng đầu 



9 

 

năm đạt 2.015 tỷ đồng bằng 52,4% so với cùng kỳ. Các hoạt động vận chuyển 

hàng hóa, hành khách, dịch vụ ăn uống, lưu trú, du lịch bị ảnh hưởng rõ rệt dịch 

bệnh Covid-19. Lượng khách du lịch đến địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm đạt 

372.000 lượt người, bằng 26,5% so với cùng kỳ năm 2019. 

Tiếp tục tăng cường công tác quảng bá các di tích, danh thắng, các điểm 

du lịch; tổ chức các hoạt động thu hút du khách đến tham dự các hoạt động Lễ 

hội hoa đào, đường hoa xuân Xứ Lạng, trải nghiệm tại các vườn đào trong dịp 

trước và sau Tết nguyên đán. Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển du 

lịch thành phố Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 giai đoạn 2020-

2025; các hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch năm 2020. Tổ chức bồi 

dư ng, tập huấn kiến thức chuyên sâu cho cán bộ, công chức tham gia thuyết 

minh tại các điểm du lịch, các di tích, danh thắng. Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ trình 

tỉnh công nhận điểm du lịch di tích Chùa Tiên. Triển khai Đề án phát triển kinh 

tế đêm, Đề án xây dựng Phố đi bộ Kỳ Lừa. Tiếp tục triển khai các bước chuẩn bị 

đầu tư tu bổ di tích đền Cửa Nam, đền Tả Phủ, Chùa Tiên và di chỉ Mai Pha. 

b) Công  nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản 

Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được duy trì, giá trị 

sản xuất trong 6 tháng đầu năm tính theo so sánh 2010 đạt hơn 500 tỷ đồng, tăng 

2,5% so với cùng kỳ năm trước.  

c) Nông, lâm, thủy sản 

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất vụ Đông - Xuân. Vận động nông 

dân trồng, chăm sóc cây trồng, rau màu các loại; làm tốt công tác phòng chống 

dịch bệnh và phòng chống đói rét cho cây trồng, vật nuôi. Tổng diện tích gieo 

trồng cây hàng năm đạt 1.005 ha, bằng 93,67% so với cùng kỳ năm trước. Tổng 

sản lượng lương thực cây có hạt đạt 3.268 tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 

trước. Thường xuyên tăng cường công tác kiểm dịch động vật vận chuyển, kiểm 

soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật, sản phẩm động vật lưu thông trên 

địa bàn . Trong 6 tháng đầu năm có 07 hộ chăn nuôi (phường Vĩnh Trại, Tam 

Thanh, Chi Lăng, Hoàng Đồng, Mai Pha), với 32 con lợn bị mắc bệnh dịch tả 

lợn Châu Phi, đã xử lý theo quy định. Tổ chức Tết trồng cây và phát động trồng 

cây tại các cơ quan, đơn vị, trồng cây phân tán được 46 ha, đạt 92% kế hoạch; 

Tổ chức ra quân làm thủy lợi, vệ sinh môi trường. Tích cực triển khai các 

phương án phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai.  

d) Thu, chi ngân sách 

Ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 06/01/2020 về tăng cường công 

tác quản lý thu ngân sách năm 2020. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Đề án 

chống thất thu thuế đã được triển khai từ năm 2019 trở về trước. Tăng cường xử 

lý vi phạm về trật tự đô thị, xây dựng kết hợp với thu thuế. Tập trung chỉ đạo 
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thực hiện các thủ tục để tổ chức bán đấu giá các khu đất công đủ điều kiện, hợp 

thức hóa để giao đất, thu tiền sử dụng đất, tập trung tuyên truyền thu nợ tiền sử 

dụng để góp phần tăng thu ngân sách. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 

190.676 triệu đồng bằng 45,5% dự toán tỉnh giao, bằng 43,3% dự toán thành 

phố phấn đấu và bằng 87,3 % so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách thành phố 6 

tháng đầu năm là 250.574 triệu đồng, đạt 45,4% dự toán tỉnh giao, đạt 36,9% dự 

toán thành phố giao, tăng 8,7% so với cùng kỳ. 

e) Hoạt động của các thành phần kinh tế 

Đôn đốc các hợp tác xã tiến hành tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động 

kinh doanh dịch vụ năm 2019, xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2020. 

Công tác đăng ký kinh doanh được triển khai thường xuyên, đáp ứng tốt nhu cầu 

của nhân dân. Thành lập mới 119 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 771 tỷ 

đồng; 04 HTX và 459 hộ kinh doanh cá thể được cấp mới giấy chứng nhận 

ĐKKD; 01 HTX và 230 hộ cá thể điều chỉnh, thay đổi nội dung ĐKKD. 

Dịch Covid-19 đã tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội. 

Nhiều doanh nghiệp, HTX và các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành phố 

phải thu hẹp sản xuất kinh doanh, tạm ngừng hoạt động hoặc giải thể
1
.  

2.2.2. Về hạ tầng, văn hóa – xã hội 

a) Giáo dục - Đào tạo 

Hệ thống giáo dục Thành phố tiếp tục được củng cố, nề nếp, kỷ cương các 

trường, cơ sở giáo dục được giữ vững, chất lượng dạy và học được quan tâm 

thường xuyên. Chỉ đạo các trường tổ chức sơ kết học kỳ I. Do ảnh hưởng của 

dịch Covid-19 nên kế hoạch nhiệm vụ học kỳ II có thay đổi, thời gian kết thúc 

năm học được Bộ GD-ĐT quy định trước ngày 15/7/2020. Thành lập Ban Chỉ 

đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông thành phố Lạng 

Sơn. Chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về triển khai Chương 

trình giáo dục phổ thông 2018; rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết 

bị dạy học, đội ngũ giáo viên phù hợp với lộ trình áp dụng Chương trình giáo 

dục phổ thông 2018 và các tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường, lớp học theo quy 

định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện kiểm tra, rà soát, lập kế hoạch 

chuẩn bị sửa chữa cơ sở vật chất các trường học. Chuẩn bị tốt các điều kiện làm 

việc với Đoàn kiểm tra của tỉnh về công tác xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục. 

b) Văn hoá Thông tin - Thể dục thể thao 

Ban hành Kế hoạch tổ chức các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng năm 

                                                 
1
 Từ đầu năm đến nay đã có 57 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động; có 67 doanh 

nghiệp thông báo quyết định giải thể. Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho 82 Doanh nghiệp 

với tổng số tiền là 9.360 triệu đồng; số hộ kinh doanh ngừng nghỉ miễn giảm là 6.241 lượt hộ/ 

số tiền 2.547,3 triệu đồng. 
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2020; Triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân... đáp 

ứng nhu cầu của nhân dân và du khách trong dịp trước và trong Tết. Thực hiện 

công tác trang trí đường phố; trang trí đường hoa xuân Xứ Lạng và Hội chợ hoa 

Đào xã Quảng Lạc; phối hợp tổ chức tốt lễ hội hoa đào Xứ Lạng lần thứ IV. Tổ 

chức thành công chợ hoa, cây cảnh xuân Canh Tý 2020, chương trình biểu diễn 

nghệ thuật quần chúng và bắn pháo hoa chào đón Giao thừa tết Nguyên đán. 

Tập trung công tác tuyên truyền, phản ánh các hoạt động trong công tác 

phòng chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn Thành phố. Chỉ đạo tăng cường 

công tác kiểm tra việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ 

hội; kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa - thông tin trong tình 

hình phòng, chống dịch bệnh covid-19. Chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận và đưa 

vào vận hàng hệ thống hỗ trợ thông tin điều hành IOC theo hướng dẫn của Sở 

Thông tin Truyền thông. 

c) Công tác y tế - dân số, gia đình và trẻ em 

Duy trì tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đã khám bệnh cho 11.592 

lượt, điều trị ngoại trú quốc lập 939 lượt. Tổ chức khám sức khỏe tuyển sinh quân 

sự năm 2020. Kiểm tra 295 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phát hiện và 

xử lý theo quy định 66 trường hợp vi phạm. Công bố đường dây nóng tiếp nhận 

thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối với lĩnh vực an 

toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố. Đã kiểm tra được 

13 cơ sở y, dược, kinh doanh mỹ phẩm, dịch vụ thẩm mỹ. Tiếp tục duy trì hoạt 

động thường xuyên của các chương trình mục tiêu quốc gia y tế - dân số. Thực 

hiện giám sát dịch bệnh chặt chẽ, báo cáo dịch bệnh đúng quy định.  

Chỉ đạo các trạm y tế xã, phường tăng cường truyền thông phòng chống 

dịch bệnh trên địa bàn. Thực hiện tốt chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện 

tình trạng suy dinh dư ng trẻ em. Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 

49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về “xây dựng gia đình thời kỳ công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. 

d) Thực hiện các chính sách xã hội 

Thực hiện tốt các chính sách đối với gia đình chính sách người có công, 

đối tượng bảo trợ và các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Thực hiện chi trả 

trợ cấp cho các đối tượng kịp thời, đảm bảo theo quy định. Triển khai Chương 

trình dâng hương, thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dip tết nguyên đán 

Canh Tý 2020. Tiếp nhận, chuyển 2.400 kg gạo cứu đói giáp hạt đến 52 hộ gia 

đình với 160 nhân khẩu. Cấp 262 thẻ BHYT năm 2020 cho người nghèo, cận 

nghèo, đảm bảo 100% đối tượng được cấp thẻ BHYT theo quy định. Tổ chức 

thành công Hội nghị trực tuyến về tổng kết Chương trình Mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020. Khảo sát nhu cầu, xây dựng Kế hoạch đào 

tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020. Triển khai về việc thực hiện mức 
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lương tối thiểu vùng năm 2020 theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 

15/11/2019 của Chính phủ; triển khai việc chấp hành các quy định của pháp luật 

về lao động đến các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn. Đưa 16 người nghiện 

ma túy đi cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn. 

e) Dân tộc, tôn giáo 

Công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm thực hiện. Thành phố luôn quan 

tâm thực hiện tốt các chính sách dân tộc và tôn giáo trên địa bàn. Các hoạt động 

tín ngư ng, tôn giáo được duy trì ổn định, góp phần nâng cao đời sống tinh thần 

của nhân dân. Tổ chức thăm và tặng quà tết cho Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lạng 

Sơn, Ban quản lý di tích, các cơ sở tín ngư ng tiêu biểu. 

d) Giao thông 

Hệ thống giao thông là một trong những lợi thế đặc biệt của thành phố với 

nhiều tuyến đường quan trọng mang tầm chiến lược quốc gia, vùng và tỉnh như: 

Quốc lộ 1A, Quốc lộ 4B đi Quảng Ninh; Giao thông nội thành tương đối hoàn 

chỉnh với các tuyến phố khang trang, sạch sẽ, các nút giao thông nội thành đang 

được nâng cấp, mở rộng tạo điều kiện lưu thông thuận tiện; Giao thông nông 

thôn  với phong trào “Nhà nước và nhân dân cùng làm” tiếp tục được thực hiện 

tốt. Triển khai thực hiện đảm bảo ATGT tại khu vực hồ Lao Ly khu đô thị Phú 

Lộc IV; cắm biển chỉ dẫn các tuyến đường đường thôn, xóm xã Quảng Lạc. Chỉ 

đạo Ủy ban nhân dân các phường kiểm tra, chấm điểm và đánh giá sơ bộ công 

tác triển khai xây dựng tuyến phố văn minh trên địa bàn các phường. 

e) Thủy lợi 

Triển khai tích cực phong trào ra quân đầu xuân làm thuỷ lợi, vệ sinh môi 

trường. Nạo vét được 8.032m
2
 mương với 496 m

3
 bùn đất, phát dọn vệ sinh được 

81.276 m đường làng, ngõ xóm, phát quang tầm nhìn 13.184 m
2
, vét 16.480 m 

rãnh dọc tạo môi trường cảnh quan xanh - sạch - đẹp.  

2.2.3. Thực trạng phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn 

a) Thực trạng phát triển đô thị 

Diện tích đất đô thị của thành phố bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của 

05 phường và một phần xã Hoàng Đồng (1.249,29 ha, chiếm 16,03% tổng diện 

tích tự nhiên).  

Với tốc độ đô thị tăng nhanh, chuyển mình theo hướng văn minh - hiện 

đại, nhiều dự án, công trình nhanh chóng được thực hiện để khẩn trương xây 

dựng thành phố trở thành trung tâm thương mại lớn, là đầu mối các hoạt động 

thương mại – dịch vụ chính của tỉnh. Hệ thống cơ sở hạ tầng thành phố đang dần 

được chỉnh trang, tu sửa, làm mới để theo kịp với tốc độ phát triển kinh tế - xã 

hội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. 
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Tuy có sự cố gắng đầu tư và xây dựng các dự án nhưng tốc độ xây dựng 

hạ tầng vẫn còn chậm so với yêu cầu. Một số công trình, dự án bị chậm do chưa 

giải phóng được mặt bằng. 

b) Thực trạng phát triển các khu dân cư 

Là vùng nông thôn nằm trong địa phận thành phố nên khu dân cư nông 

thôn có nhiều nét khác biệt so với những nơi khác trên địa bàn tỉnh. Cơ sở hạ 

tầng dần được quan tâm, đầu tư, nâng cấp xây dựng; các sản phẩm nông, lâm 

nghiệp có thị trường đầu ra rộng lớn nhờ hệ thống giao thông thuận tiện cả 

trong và ngoài thành phố. Tổ chức rà soát, đánh giá, chỉ đạo các xã tiếp tục duy 

trì, củng cố và nâng cao các tiêu chí về nông thôn mới đã đạt được. Tiếp tục chỉ 

đạo triển khai thực hiện 03 khu dân cư kiểu mẫu năm 2017 và xây dựng 04 khu 

dân cư kiểu mẫu tại xã Mai Pha, Quảng Lạc; chọn xã Hoàng Đồng để chỉ đạo 

xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020; lựa chọn 03 mô hình 

hỗ trợ phát triển sản xuất có hiệu quả trên địa bàn các xã để tiếp tục nhân rộng. 

Các phong trào vệ sinh môi trường, văn hóa, văn nghệ, thể thao, cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được đẩy 

mạnh. Tích cực vận động doanh nghiệp, nhân dân tham gia đầu tư, đóng góp 

xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. 

3. Công tác Tài nguyên và Môi trường, GPMB, XDCB 

3.1. Lĩnh vực đất đai 

Chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 58-NQ/TU ngày 04/10/2018 của Ban 

Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý đất đai  trên địa bàn thành 

phố Lạng Sơn đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Chủ động, tích cực thực hiện 

các nhiệm vụ được giao, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ, siết chặt kỷ 

cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ. Tăng cường quản lý đất đai, thực 

hiện thu hồi, giao đất, thông báo công khai sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất theo đúng Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 đã được phê duyệt. Chỉ đạo thực 

hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận QSD đất; tập 

trung giải quyết các hồ sơ tồn đọng, thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho các trường hợp đủ điều kiện. Cụ thể như sau: 

- Chỉ đạo giải quyết trên 4.000 hồ sơ lĩnh vực quản lý đất đai, cụ thể: Rà soát 

và tham mưu đăng ký nhu cầu thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

với 157 công trình, dự án; Thực hiện Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất năm 2019; Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường, xây 

dựng bảng giá đất thành phố giai đoạn 2020-2024, với tổng số 283 đoạn, tuyến 

chính trên địa bàn 8 phường, xã.  
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- Ban hành 436 Thông báo thu hồi đất
2
, 219 Quyết định thu hồi đất

3
, 40 

Quyết định kiểm đếm bắt buộc
4
; Rà soát lập báo cáo xin ý kiến các sở ngành đối 

với 61 hồ sơ cư ng chế thu hồi đất, ban hành 18 Quyết định cư ng chế thu hồi đất
5
. 

                                                 
2
 Ban hành Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo vỉa hè đường Bà Triệu 

(đoạn từ Lê Lợi đến Lý Thái Tổ: 09 hộ gia đình với tổng diện tích 284,8 m
2
); Dự án Cải tạo, 

nâng cấp đường Mỹ Sơn – Na Làng: 131 thông báo thu hồi đất với diện tích 11.713,3 m
2
; Dự 

án Kè suối Lao Ly, thành phố Lạng Sơn: 66 thông báo thu hồi đất đối với 62 hộ gia đình, cá 

nhân 04 tổ chức, với diện tich 19.092,34 m
2
; Dự án Khu A - Tái định cư 1 Mai Pha: 01 Thông 

báo thu hồi đất với diện tích 63,3m
2
; Dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I: 107 Thông báo thu 

hồi đất với tổng diện tích 67.509,2 m
2
; Dự án Xuất tuyến 110KV sau TBA 220KV Lạng Sơn 

(địa phận xã Hoàng Đồng): 12 Thông báo thu hồi đất với tổng diện tích 1.095,9 m
2
; Dự án 

Đầu tư xây dựng công trình Tiểu khu tái định cư khối 9, phường Vĩnh Trại: 55 thông báo thu hồi 

đất của 53 hộ gia đình, 02 tổ chức với diện tích là 17.347,31m
2
; Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân 

cư Trần Quang Khải, phường Chi Lăng: 32 Thông báo thu hồi đất của 29 hộ gia đình, cá nhân, 

03 tổ chức với với diện tích là 23.195,9 m
2
; Dự án: Cải tạo cổng trái chùa Tam Thanh: 05 hộ với 

tổng diện tích 571,7 m
2
; Dự án Khu đô thị Phú Lộc III: 06 Thông báo thu hồi đất đối với 06 hộ 

gia đình/ diện tích 2.812,4m
2
; Dự án Cải tạo ĐZ 35kV lộ 372 E13.2 từ E13.2 đến E13.6 về 

vận hành 22kV, liên lạc TBA 110kV Lạng Sơn và TBA 110kV Đồng Đăng: 24 Thông báo 

thu hồi đất đối với 21 hộ gia đình và 03 tổ chức với diện tích 91,5m
2
; Dự án Khuôn viên cây 

xanh phía nam cầu Kỳ Cùng, phường Chi Lăng 03 Thông báo thu hồi đất đối với 01 hộ, 02 tổ 

chức với diện tích 1.251,7 m
2
. 

3
 Ban hành Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng Cầu Kỳ Cùng, thành phố 

Lạng Sơn (bổ sung): 01 Quyết định với diện tích 27,8m
2
; Dự án: Trụ sở làm việc Công an tỉnh 

Lạng Sơn: 15 Quyết định với diện tích 13.015,4 m
2
; Dự án: Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng giai 

đoạn 3 (đợt 2): 02 Quyết định đối với 01 tổ chức và 01 hộ gia đình, cá nhân, với diện tích 107,2 

m
2
; Dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I: 24 Quyết định với diện tích là 41.766,5 m

2
; Dự án 

Điều chỉnh, mở rộng khu đô thị Nam Hoàng Đồng I: 25 Quyết định với tổng diện tích 

13.087,4m
2
; Dự án Khách sạn, sân Golf Hoàng Đồng: 12 Quyết định với tổng diện tích 

15.220 m
2
; Dự án xây dựng một số công trình trong căn cứ chiến đất thành phố Lạng Sơn: 04 

Quyết định với diện tích là 1.968,8 m
2
; Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Mỹ Sơn - Na Làng: 68 

Quyết định với diện tích là 1.646,08 m
2
; Dự án Đầu tư xây dựng cầu Kỳ Cùng (Hạng mục cầu 

và công viên phía bắc cầu Kỳ Cùng): 46 Quyết định với diện tích là 2.808,84 m
2
; Dự án Xây 

dựng hạng mục đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài thuộc dự án Cầu Thác Mạ (cầu 17/10): 01 

Quyết định với diện tích 86,3 m
2
; Dự án xây dựng trụ sở UBND phường Đông Kinh: 01 Quyết định 

với diện tích 10,13m
2
; Dự án Cải tạo, mở rộng khuôn viên trước cửa hang Tam Thanh: 05 

Quyết định với diện tích đất thu hồi 571,1m
2
; Dự án Khu đô thị Phú Lộc I+II, thành phố Lạng 

Sơn: 10 Quyết định với diện tích 12.614,4 m
2
; Dự án Kè bờ trái sông Kỳ Cùng, đoạn từ sân bay 

Mai Pha đến cầu Đông Kinh (Địa phần phường Chi Lăng - đợn 1): 03 Quyết định với tổng diện 

tích đất đề nghị thu hồi là 1.156,2 m
2
. 

4
 Ban hành Quyết định kiểm đếm bắt buộc để thực hiện dự án Điều chỉnh, mở rộng 

khu đô thị Nam Hoàng Đồng I: 15 Quyết định, trong đó ban hành 12 Quyết định cư ng chế 

kiểm đếm bắt buộc với diện tích 10.507,2 m
2
; Dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I: 07 

Quyết định; Dự án Tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu: 05 Quyết định; Dự án Khu 

Tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu: 13 Quyết định. 
5
 Cư ng chế thu hồi đất để thực hiện các dự án: Khách sạn – sân Golf Hoàng Đồng, 

thành phố Lạng Sơn: Rà soát 31 hồ sơ, ban hành 08 Quyết định; Dự án Điều chỉnh, mở rộng 

khu đô thị Nam Hoàng Đồng I: Rà soát 06 hồ sơ, ban hành 02 Quyết định; Dự án Trụ sở làm 

việc Công an tỉnh Lạng Sơn: Rà soát 13 hồ sơ, ban hành 08 Quyết định; Dự án: Xây dựng 

hạng mục đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài, thuộc dự án Cầu Thác Mạ (Cầu 17/10), thành 

phố Lạng Sơn: Rà soát 01 hồ sơ; Dự án Phú Lộc I+II: Rà soát 10 hồ sơ. 
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Đã tiến hành đo đạc, kiểm đếm thống kê khối lượng đất đai, công trình nhà cửa vật 

kiến trúc, cây cối hoa màu của 20 dự án đối với 498 hộ gia đình và 03 tổ chức. 

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 587 hộ gia đình và 11 

tổ chức với tổng giá trị 233.344.828.839 đồng và 263 ô tái định cư/194 hộ gia 

đình. Thực hiện chi trả kinh phí BT, HT của các dự án cho 218 hộ dân và 13 tổ 

chức, với tổng số tiền: 119.877.702.220 đồng (Trong đó: Chi trả thực lĩnh 

cho các hộ dân và tổ chức là: 77.180.450.036 đồng; Thực hiện nộp vào Ngân 

sách Nhà nước tiền thuế sử dụng đất và tiền nghĩa vụ tài chính của các hộ 

dân là: 42.697.252.184 đồng); Thực hiện chi trả tạm ứng cho 48 hộ dân, với 

tổng số tiền tạm ứng là 7.501.214.000 đồng. 

Đã nhận bàn giao mặt bằng của 279 đối tượng bị ảnh hưởng, gồm 275 hộ gia 

đình cá nhân và 04 tổ chức và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để tổ chức thi 

công thực hiện 23 dự án theo quy định, tổng diện tích 194.855,37m
2
, trong đó 

bàn giao mặt bằng sạch của 07 dự án, gồm: Xây dựng trụ sở UBND phường Đông 

Kinh; Đường Nà Quang-Phai Yên, xã Quảng Lạc; Nâng cấp, cải tạo đường Tổ 

Sơn; Khu đất giao cho Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn thuê tại Khối 8, 

phường Đông Kinh; Xây dựng Trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; Kè 

bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng, giai đoạn 3; Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng thành phố Lạng 

Sơn (giai đoạn II, đợt 3) đoạn từ Cọc C2-1 vượt qua Cầu Thác Mạ 200m. 

Báo cáo UBND tỉnh đề xuất hướng giải quyết một số khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trên 

địa bàn thành phố.  

- Cấp GCNQSD đất, QSH ở và tài sản gắn khác liền với đất lần đầu cấp 

được 739 Giấy/649 hộ gia đình, cá nhân/746 thửa đất, diện tích 253.402,89, 

đúng thời gian quy định chiếm 98,78%. Cấp GCNQSD đất do chuyển mục đích 

372 Giấy/305 hộ gia đình, cá nhân/370 thửa đất, diện tích 80.601,73 m² .  

- Ban hành 251 Quyết định giao đất tái định cư bị ảnh hưởng bởi các dự 

án, giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân. Tiếp nhận mới 

1.000 hồ sơ, kỳ trước chuyển sang 40 hồ sơ, trong đó: Đã trả kết quả 1.019 hồ sơ 

(đủ điều kiện chuyển mục đích sang đất ở 690 hồ sơ từ đất nông nghiệp sang đất 

ở; không đủ điều kiện 273 hồ sơ; xin rút 56 hồ sơ); Đang trong thời gian giải 

quyết 21 hồ sơ. 

- Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý đất đai; kịp thời xử lý các 

hành vi vi phạm một cách kiên quyết, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật.  

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực đất đai: UBND thành phố đã ban hành 27 quyết định XPVPHC, 

với tổng số tiền phạt là 318.00.000 đồng, 09 quyết định buộc áp dụng biện pháp 
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khắc phục hậu quả, 07 quyết định cư ng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu 

quả. UBND các phường xã đã ban hành 40 quyết định XPVPHC, với tổng số 

tiền phạt là 56.500.000 đồng, 01 quyết định buộc áp dụng biện pháp khắc phục 

hậu quả. 

Ban hành Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 23/10/2019 về việc kiểm tra 

công tác quản lý đất đai năm 2019 trên địa bàn các phường, xã. Qua kiểm tra để 

nắm rõ tình hình thực tiễn, chỉ ra được những mặt mạnh, những hạn chế, khuyết 

điểm cần khắc phục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các 

phường, xã, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. 

- Giám sát, nghiệm thu công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính trên địa 

bàn 08 phường, xã; công tác đo đạc đã cơ bản hoàn thành trên 95%. Trình Sở 

Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể 

để thực hiện 08 dự án. 

- Tiến hành đo đạc xong 29 khu đất công, đồng thời đôn đốc UBND các 

phường, xã thông báo cho nhân dân kê khai cấp GCNQSD đất đối với những 

khu đất đã xây dựng nhà ở ổn định từ lâu theo hướng công nhận quyền sử dụng 

đất, có thu tiền sử dụng đất. UBND các phường, xã đã chuyển 106 hồ sơ đến 

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thẩm định, đã cấp Giấy chứng nhận được 

15 hồ sơ. Thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đối với 

15 khu đất, đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với 07 khu, đang hoàn thiện hồ sơ 

trình điều chỉnh quy hoạch theo quy định; 04 khu không xử lý theo phương án đã 

duyệt; đồng thời báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh về chủ trương đấu giá quyền sử 

dụng đất theo quy định đối với 04 khu đất công.  

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyên truyền, hướng dẫn nhân dân 

khi giải quyết các hồ sơ liên quan lĩnh vực đất đai thực hiện nghĩa vụ tài chính, thu 

tiền sử dụng đất trong năm 2019 với tổng số tiền là 171.561 triệu đồng. 

3.2. Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 

- Lĩnh vực Tài nguyên nước: Triển khai thực hiện Danh mục vùng cấm, 

vùng hạn chế, vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất; tăng cường công tác 

quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên nước; Xây dựng kế hoạch triển khai 

cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

- Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản: Năm 2019, tình trạng khai thác đất 

đồi trái phép trên địa bàn một số phường, xã trên địa bàn thành phố vẫn còn diễn 

ra, UBND thành phố đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra 

xử lý việc khai thác đất theo đúng quy định, trong đó: đã xử phạt 03 trường hợp 

với tổng số tiền xử phạt 100.000.000 đồng và yêu cầu 01 cơ sở dừng ngay việc 

khai thác khoáng sản khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép. 
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Sau khi Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh 

được ban hành, UBND thành phố đã nhận được 02 hồ sơ xin đăng ký san lấp, 

cải tạo mặt bằng của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông và hộ 

gia đình bà Đinh Thị Ngoan, hồ sơ đã đầy đủ theo quy định tuy nhiên đến thời 

điểm hiện nay việc san lấp đất làm biến dạng địa hình rất phức tạp nên UBND 

thành phố đã báo cáo xin ý kiến các sở, ngành và UBND tỉnh, sau khi có chỉ đạo 

của UBND tỉnh tiếp tục xem xét giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đảm bảo 

theo quy định. 

Trong thời gian tới tiếp tục đôn đốc UBND các phường, xã tăng cường kiểm 

tra, xử lý vi phạm về quản lý đất đai; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm một cách 

kiên quyết, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật. 

Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và môi trường thường xuyên tham gia phối 

hợp cùng UBND các phường, xã và Công an thành phố kiểm tra hoạt động khai 

thác đất, san lấp mặt bằng trên địa bàn, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực tài nguyên nước 

3.2. Lĩnh vực bảo vệ môi trường 

Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thực hiện công tác thu 

gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt; thu dọn phế thải xây dựng...đảm bảo 

vệ sinh môi trường đô thị. Triển khai tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên 

địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán; trong dịp diễn ra các hoạt động Tuần Văn hóa, 

Thể thao - Du lịch lần thứ III và tổ chức Lễ hội truyền thống xuân Kỷ Hợi năm 

2019. Phối hợp tổ chức phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”; tuyên truyền, 

khuyến khích vận động cộng đồng dân cư "Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng 

một lần" và có ý thức trong việc thu gom, xử lý rác thải đảm bảo môi trường xanh, 

sạch, đẹp. Tổ chức ra quân đồng loạt tham gia tổng vệ sinh môi trường phục vụ các 

sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn thành phố. Thực hiện thu giá dịch 

vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 51/2017/QĐ-

UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh về giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Xác nhận 20 hồ sơ Kế hoạch bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân 

trên địa bàn theo đúng quy định. Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và môi trường ban 

hành Kế hoạch và Quyết định thành lập đội kiểm tra công tác bảo vệ môi trường 

trên địa bàn thành phố năm 2019. Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã thực hiện duy trì 

và nâng cao tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 

2019. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến về tác hại của loài tôm hùm nước ngọt đối 

với môi trường, đa dạng sinh học. 

Ban hành Kế hoạch 194/KH-UBND về việc kiểm tra công tác bảo vệ môi 

trường trên địa bàn, đã thực hiện kiểm tra 63 cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, 

xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 50 triệu đồng. Các cơ sở nghiêm túc 
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chấp hành nộp phạt và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do cơ sở gây ra. 

Đặc biệt như trường hợp Công ty TNHH Thảo Viên thực hiện xây dựng dự án 

khu dân cư khối 3 có hành vi kéo bùn, rơi vãi đất gây ô nhiễm môi trường Phòng 

đã tham mưu trình UBND thành phố ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính với số tiền 6.000.000 đồng Công ty đã nghiêm túc chấp hành và khắc phục 

ngay tình trạng ô nhiễm. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 

2.1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020; Nghị 

quyết số 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 và Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 

18/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

Căn cứ đánh giá kết quả thực hiện các công trình, dự án trong năm 2020:  

- Quyết định số 2735/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn “Về việc Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn”; 

- Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 và Nghị quyết 

số 28/NQ-HĐND ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng 

Sơn th ông qua về việc thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình 

trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 

kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lạng Sơn. 

- Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn “Cho phép cập nhật, bổ sung số lượng dự án, công trình 

có thay đổi về quy mô, địa điểm trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lạng Sơn vào quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố 

Lạng Sơn”. 

- Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn Về việc thay đổi quy mô địa điểm và số công trình dự 

án trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 

kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lạng Sơn (Danh mục bổ sung). 

Số liệu ước thực hiện đến hết 31/12/2020 cụ thể: 

- Tổng số công trình dự án thực hiện trong năm 2020 được phê duyệt là 

144 công trình, trong đó: 

+ Đã thực hiện được 6 công trình, dự án; 

+ Số công trình, dự án không thực hiện trong năm 2021 là: 8. 

+ Số công trình, dự án chuyển tiếp là: 129. 
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Bảng 01: Kết quả thực hiện các công trình dự án năm 2020 

STT HẠNG MỤC 

Số 

công 

trình, 

dự 

án 

Diện 

tích 

quy 

hoạch 

(ha) 

Đã thực hiện 
Đang thực hiện 

Chuyển tiếp 

Không khả thi 

chuyển tiếp 

năm 2021 

Số dự 

án 

Diện 

tích 

Số dự 

án 

Diện 

tích 

Số dự 

án 

Diện 

tích 

1 Đất quốc phòng 3 8,70     3 8,70     

2 Đất an ninh 3 23,46     3 23,46     

3 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 3 3,99     3 3,99     

4 
Đất xây dựng trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp 
3 0,52     3 0,52     

5 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 
2 0,81     1 0,36 1 0,45 

6 Đất thương mại - dịch vụ 5 306,85 1 0,79 4 306,06     

7 Đất phát triển hạ tầng 38 103,00     36 101,25 2 1,75 

7.1 Đất giao thông 12 89,95     10 88,20 2 1,75 

7.2 Đất thủy lợi 11 10,55     11 10,55     

7.3 Đất năng lượng 9 0,99     9 0,99     

7.4 Đất cơ sở giáo dục - đào tạo 2 0,60     2 0,60     

7.5 Đất cơ sở y tế 3 0,45     3 0,45     

7.6 
Đất xây dựng cơ sở khoa 

học và công nghệ 
1 0,46     1 0,46     

8 Dự án Khu đô thị 10 252,19     10 252,19     

9 
Dự án Khu tái định cư và 

dân cư 
13 47,59     10 32,84 3 14,75 

10 Đất ở tại đô thị 34 19,64     33 19,61 1 0,03 

11 Đất ở tại nông thôn 8 9,64 1 0,08 6 9,36 1 0,20 

12 
Đất khu vui chơi giải trí, 

công cộng 
4 0,90 2 0,62 2 0,29     

13 Đất sinh hoạt cộng đồng 9 0,37 1 0,02 8 0,35     

14 
Đất có di tích lịch sử - văn 

hóa 
4 0,97     4 0,97     

15 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 1 0,27     1 0,27     

16 Đất nông nghiệp khác 2 12,72 1 11,39 1 1,34     

17 Đất phi nông nghiệp khác 1 11,92     1 11,92     

  Tổng số công trình, dự án 143 803,52 6 12,89 129 773,45 8 17,18 

*Chi tiết xem tại Phụ biểu 01./. 

2.1.1. Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu sử dụng đất ước đến 31/12/2020 

Trên cơ sở số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 (tính đến 31/12/2019) và cân 

đối chỉ tiêu sử dụng đất từ các công trình dự án ước thực hiện trong năm 2020. 
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Kết quả thực hiện các chỉ tiêu được duyệt ước tính đến ngày 31/12/2020 của 

thành phố Lạng Sơn như sau: 

Bảng 02: Kết quả thực hiện chỉ tiêu sử dụng đất ước đến 31/12/2020 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất 

Diện tích 

KH 2020 

được 

duyệt 

Kết quả thực hiện năm 2020 

Diện tích 

So với KHSDĐ năm 

2020 được duyệt 

Tăng(+),  

giảm (-) 
Tỷ lệ (%) 

  Tổng diện tích tự nhiên 7.793,75 7.793,82 0,07   

1 Đất nông nghiệp 5.253,19 5.726,57 473,38 91,73 

  Trong đó:         

1.1 Đất lúa nước. Trong đó: 455,89 608,19 152,30 74,96 

  Đất chuyên trồng lúa nước 412,16 562,63 150,47 73,26 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác 442,83 597,83 155,00 74,07 

1.3 Đất trồng cây lâu năm 239,58 302,51 62,92 79,20 

1.4 Đất rừng phòng hộ 1.065,09 887,91 -177,18 83,36 

1.5 Đất rừng đặc dụng 0,00 0,00 0,00   

1.6 Đất rừng sản xuất 2.980,41 3.297,29 316,88 90,39 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản 27,27 20,41 -6,85 74,87 

1.9 Đất nông nghiệp khác 42,12 12,42 -29,70 29,50 

2 Đất phi nông nghiệp 2.489,61 1.926,28 -563,33 77,37 

  Trong đó:      

2.1 Đất quốc phòng 58,31 48,46 -9,84 83,12 

2.2 Đất an ninh 32,58 9,26 -23,32 28,43 

2.3 Đất khu công nghiệp 0,00 0,00 0,00   

2.4 Đất khu chế xuất 0,00 0,00 0,00   

2.5 Đất cụm công nghiệp 0,00 0,00 0,00   

2.6 Đất thương mại, dịch vụ 88,19 24,77 -63,42 28,09 

2.7 Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh 34,50 34,03 -0,47 98,63 

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 0,00 0,00 0,00   

2.9 Đất phát triển hạ tầng 958,48 593,29 -365,19 61,90 

2.10 Đất có di tích, lịch sử - văn hóa 82,67 36,91 -45,76 44,65 

2.11 Đất danh lam, thắng cảnh 0,79 0,00 -0,79 0,00 

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải 3,54 3,83 0,29 108,24 

2.13 Đất ở tại nông thôn 226,51 259,72 33,21 114,66 

2.14 Đất ở tại đô thị 546,16 403,31 -142,85 73,84 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 25,93 24,53 -1,39 94,63 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất 

Diện tích 

KH 2020 

được 

duyệt 

Kết quả thực hiện năm 2020 

Diện tích 

So với KHSDĐ năm 

2020 được duyệt 

Tăng(+),  

giảm (-) 
Tỷ lệ (%) 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 20,87 5,99 -14,88 28,70 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao 0,00 0,00 0,00   

2.18 Đất cơ sở tôn giáo 3,78 3,91 0,13 103,48 

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng 
44,98 39,25 -5,73 87,27 

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ 11,66 1,64 -10,02 14,06 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng 5,81 3,57 -2,24 61,51 

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 36,25 104,58 68,33 288,46 

2.23 Đất cơ sở tín ngư ng 4,22 4,43 0,21 104,99 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 261,06 274,76 13,70 105,25 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng 31,09 48,22 17,13 155,08 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác 11,92 1,81 -10,11 15,22 

3 Đất chưa sử dụng 50,95 140,97 90,02 36,14 

4 Đất khu công nghệ cao*     

5 Đất khu kinh tế* 7.793,82 7.793,82 0,00 100,00 

6 Đất đô thị* 1.415,96 1.208,95 -207,01 85,38 

Ghi chú *không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên 

 Tổng diện tích tự nhiên của thành phố năm 2020 có 7.793,82 ha, cao hơn 

0,07 ha so với diện tích được duyệt tại Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

(7.793,75), do cập nhật kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 trên địa bàn thành phố. 

a) Đất nông nghiệp 

Đất nông nghiệp năm 2020 có 5.726,57 ha, cao hơn 473,38 ha, đạt 91,73 

% so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt (5.253,19 ha). Trong đó, diện tích chưa 

thực hiện chuyển mục đích so với kế hoạch được duyệt là giảm 332,08 ha, diện 

tích do cập nhật kết quả kiểm kê đất đai 2019 là 141,30 ha. Bao gồm: 

- Đất trồng lúa năm 2020 có 608,19 ha, cao hơn 152,30 ha, đạt 74,96 % so 

với kế hoạch được duyệt (455,89 ha). Diện diện tích chưa thực hiện được theo 

kế hoạch được duyệt là 39,49 ha do chưa thực hiện chuyển mục đích các công 

trình, dự án lấy vào đất lúa như: Khách sạn Sân Golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn, 

đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn, Trụ sở công an tỉnh, Doanh trại Tiểu đoàn 2-

Trung đoàn 27 thuộc Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động Bộ Công an … Diện tích tăng 

do cập nhật theo kết quả kiểm kê đất đai là 112,80 ha. 
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+ Đất chuyên trồng lúa nước năm 2020 có 562,63 ha, cao hơn 150,47, 

đạt 73,26 % so với kế hoạch được duyệt năm 2020 (412,16 ha), phần diện tích 

chưa thực hiện được theo kế hoạch được duyệt là 36,84 ha, diện tích do cập 

nhật kết quả kiểm kê 113,63 ha. 

- Đất trồng cây hàng năm khác năm 2020 có 302,51 ha, cao hơn 62,92 ha, 

đạt 79,20 % so với kế hoạch được duyệt (239,58 ha). Diện tích chưa thực hiện 

theo kế hoạch được duyệt là 155,38 do chưa thực hiện chuyển mục đích đất 

trồng cây hàng năm sang các mục đích khác các công trình, dự án lấy vào đất 

trồng cây hàng năm như: Khách sạn Sân Golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn, Trụ sở 

liên cơ quan thành phố Lạng Sơn, Tuyến nối đường Hùng Vương với QL1 … 

Diện tích giảm do cập nhật kết quả kiểm kê là 0,37 ha. 

- Đất trồng cây lâu năm năm 2020 có 887,91 ha, cao hơn 177,18 ha, đạt 

79,20 % so với kế hoạch được duyệt (1.065,09 ha). Diện tích chưa thực hiện 

được theo kế hoạch là giảm  ha do chưa thực hiện các công trình, dự án lấy vào 

đất trồng cây lâu năm như: Đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, Tuyến nối đường 

Hùng Vương với QL1, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ 

gia đình, cá nhân… theo kế hoạch. Diện tích tăng do cập nhật kết quả kiểm kê 

đất đai 2019 là  ha. 

- Đất rừng phòng hộ năm 2020 được 887,91 ha, thấp hơn 177,18 ha so với 

kế hoạch được duyệt (1.065,09 ha). Nguyên nhân do cập nhật kết quả kiểm kê 

đất đai năm 2019, theo công bố hiện trạng rừng năm 2019. 

- Đất rừng sản xuất năm 2020 có 3.297,29 ha, cao hơn 316,88 ha so với kế 

hoạch được duyệt (2.980,41 ha). Diện tích chưa thực hiện theo kế hoạch được 

duyệt là giảm 107,80 ha do chưa thực hiện hết các dự án lấy vào đất rừng sản xuất 

như: Đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, 

Xây dựng một số công trình trong căn cứ chiến đấu của thành phố (xã Quảng 

Lạc), Trụ sở công an tỉnh (xã Mai Pha), Khách sạn Sân Golf Hoàng Đồng - Lạng 

Sơn, … Đồng thời diện tích đất rừng sản xuất tăng 209,09 ha do cập nhật kết quả 

kiểm kê đất đai 2019. 

- Đất nuôi trồng thủy sản năm 2020 có 20,41 ha, thấp hơn 6,85 ha, đạt 

74,87 % so với kế hoạch được duyệt (27,27 ha). Diện tích chưa thực hiện theo 

kế hoạch là giảm 4,50 ha do chưa thực hiện chuyển mục đích từ đất nuôi trồng 

thủy sản sang các mục đích khác như: Khách sạn Sân Golf Hoàng Đồng - Lạng 

Sơn, Đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn... Đồng thời diện tích đất nuôi trồng 

thủy sản giảm 11,36 ha do cập nhật kết quả kiểm kê đất đai 2019. 

- Đất nông nghiệp khác năm 2020 có 12,42 ha thấp hơn 29,70 ha so với 

Kế hoạch sử dụng đất được duyệt (42,12 ha). Diện tích chưa thực hiện được theo 

kế hoạch sử dụng đất là 1,34 ha (do chưa thực hiện được dự án Trang trại chăn 
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nuôi lợn thương phẩm, xã Quảng Lạc). Đồng thời diện tích đất nông nghiệp 

khác giảm 28,36 ha do cập nhật kết quả kiểm kê đất đai năm 2019. 

b) Đất phi nông nghiệp  

Đất phi nông nghiệp năm 2020 có 1.926,28 ha, thấp hơn 563,33 ha đạt 

77,37 % so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt (2.489,61 ha). Trong đó, diện tích 

chưa thực hiện được theo kế hoạch là 324,49 ha, diện tích giảm 238,84 ha do 

cập nhật kết quả kiểm kê đất đai. Các loại đất phi nông nghiệp bao gồm: 

- Đất quốc phòng năm 2020 có 48,46 ha, thấp hơn 9,84 ha đạt 83,12 % so 

với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt (58,31 ha). Trong đó, diện tích chưa thực hiện 

được theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 là 5,86 ha do chưa thực hiện một số 

công trình, dự án như: Xây dựng Doanh trại Ban chỉ huy Quân sự TP Lạng Sơn 

(xã Mai Pha), Xây dựng một số công trình trong căn cứ chiến đấu của thành phố 

(xã Quảng Lạc); diện tích chênh lệch do cập nhật kết quả kiểm kê đất đai 2019 

là 3,99 ha. 

- Đất an ninh năm 2020 có 9,26 ha, thấp hơn 23,32 ha đạt 28,43 % so với 

kế hoạch được duyệt (32,58 ha). Trong đó, diện tích chưa thực hiện được theo kế 

hoạch là 23,44 ha (do chưa thực hiện xong các dự án Trụ sở công an phường Tam 

Thanh, Doanh trại Tiểu đoàn 2-Trung đoàn 27 thuộc Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động 

Bộ Công an, Trụ sở công an tỉnh); Diện tích chênh lệch do cập nhật kết quả kiểm 

kê đất đai 2019 là 0,13 ha. 

- Đất thương mại - dịch vụ năm 2020 có 24,77 ha, thấp hơn 63,42 ha so 

với kế hoạch được duyệt (88,19 ha). Diện tích chưa thực hiện được theo kế 

hoạch sử dụng đất năm 2020 là 67,99 ha do chủ đầu tư các dự án chưa thực hiện 

như: Dự án Khách sạn Sân Golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn (xã Hoàng Đồng), Dự 

án đầu tư trồng rừng, chăm sóc rừng kết hợp xây dựng khu du lịch sinh thái và 

bảo vệ môi trường (Công ty TNHH Huy Hoàng). Diện tích chênh lệch do cập 

nhật kết quả kiểm kê đất đai 2019 là 4,57 ha. 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp năm 2020 có 34,03 ha thấp hơn 0,47 

ha, đạt 98,63 % so kế hoạch được duyệt (34,50 ha). Diện tích chưa thực hiện 

theo kế hoạch được duyệt là giảm 2,02 ha do chưa thực hiện được dự án lấy vào 

đất cơ sở sản xuất nông nghiệp như: Khu Tái định cư và dân cư Trần Quang 

Khải (Trại Lợn cũ), Xây dựng Tiểu khu tái định cư khối 9 phường Hoàng Văn 

Thụ. Bên cạnh đó, các dự án đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp chưa thực hiện 

theo Kế hoạch được duyệt như: Trụ sở công ty cổ phần cấp thoát nước, Trụ sở + 

Nhà công vụ Công ty TNHH Hà Sơn (mở rộng thêm 0,45 ha, tổng quy mô là 2,0 

ha), Quy hoạch Khu giết mổ tập trung Thành phố Lạng Sơn (xã Hoàng Đồng, xã 

Quảng Lạc). Diện tích chênh lệch do cập nhật kết quả kiểm kê đất đai là 2,49 ha. 
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- Đất phát triển hạ tầng cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã năm 2020 có 593,29 

ha, thấp hơn 365,19 ha đạt 61,90 % so với kế hoạch được duyệt (958,48 ha). 

Trong đó, diện tích chưa thực hiện theo kế hoạch năm 2020 là 132,60 ha do một 

số hạng mục công trình chưa thực hiện được theo kế hoạch được duyệt: Đường 

Mai Pha - Quảng Lạc; Mở rộng đường Bà Triệu, đoạn chạy qua phường Đông 

Kinh; Dự án đường Lý Thái Tổ (kéo dài), Tuyến nối đường Hùng Vương với 

Quốc lộ 1, Đường Cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, Hạ tầng các khu đô thị... Diện 

tích chênh lệch do cập nhật kết quả kiểm kê đất đai là 232,60 ha. Trong đó: 

+ Đất giao thông:có  434,21 ha, thấp hơn 211,75 ha so với kế hoạch được 

duyệt, diện tích chưa thực hiện được theo kế hoạch là 132,90 ha, diện tích chênh 

lệch do cập nhật kết quả kiểm kê đất đai là 78,85 ha; 

+ Đất thủy lợi: có 83,11 ha, cao hơn 27,15 ha so với kế hoạch được 

duyệt, diện tích chưa thực hiện được theo kế hoạch là 11,66 ha, diện tích chênh 

lệch do cập nhật kết quả kiểm kê đất đai là 38,80 ha; 

+ Đất công trình năng lượng: có 0,51 ha, thấp hơn 2,19 ha so với kế 

hoạch được duyệt, diện tích chưa thực hiện được theo kế hoạch là 0,27 ha, diện 

tích chênh lệch do cập nhật kết quả kiểm kê đất đai là 1,92 ha; 

+ Đất công trình bưu chính viễn thông: có 1,77 ha, thấp hơn 0,80 ha so với 

kế hoạch được duyệt, diện tích chênh lệch do cập nhật kết quả kiểm kê đất đai; 

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa: có 2,73 ha, thấp hơn 0,59 ha so với kế 

hoạch được duyệt, diện tích chênh lệch do cập nhật kết quả kiểm kê đất đai; 

+ Đất xây dựng cơ sở y tế: có 11,21 ha, thấp hơn 0,01 ha so với kế hoạch 

được duyệt, diện tích chưa thực hiện được theo kế hoạch là 0,52 ha, diện tích 

chênh lệch do cập nhật kết quả kiểm kê đất đai là 0,51 ha; 

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục-đào tạo: có 35,71 ha, thấp hơn 4,18 ha so 

với kế hoạch được duyệt, diện tích chưa thực hiện được theo kế hoạch là 2,53 

ha, diện tích chênh lệch do cập nhật kết quả kiểm kê đất đai là 1,65 ha; 

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao: có 5,43 ha, thấp hơn 180,18 ha 

so với kế hoạch được duyệt, diện tích chưa thực hiện được theo kế hoạch 15,62 

ha, diện tích chênh lệch do cập nhật kết quả kiểm kê đất đai là 195,80 ha; 

+ Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội: có 11,95 ha, cao hơn 8,62 ha so với 

kế hoạch được duyệt, diện tích chênh lệch do cập nhật kết quả kiểm kê đất đai 

(cập nhật hiện trạng Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh tại 

xã Quảng Lạc); 

+ Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ: có 1,57 ha, thấp hơn 0,72 

ha so với kế hoạch được duyệt, diện tích chưa thực hiện được theo kế hoạch 0,46 

ha, diện tích chênh lệch do cập nhật kết quả kiểm kê đất đai là 0,26 ha; 
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+ Đất chợ: có 5,07 ha, thấp hơn 0,55 ha so với kế hoạch được duyệt, diện 

tích chưa thực hiện được theo kế hoạch 0,12 ha, diện tích chênh lệch do cập 

nhật kết quả kiểm kê đất đai là 0,67 ha; 

- Đất có di tích, lịch sử - văn hóa năm 2020 có 36,91 ha thấp hơn 45,76 ha 

đạt 44,65 % so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt (82,67) ha. Diện tích chênh lêch 

do cập nhật kết quả kiểm kê đất đai 2019. 

- Đất bãi thải, xử lý rác thải năm 2020 có 3,83 ha, cao hơn 0,29 ha, đạt 

92,39 % so với Kế hoạch sử dụng đất được duyệt. Diện tích chưa thực hiện theo 

kế hoạch được duyệt là 0,43 ha do chưa thực hiện hạng mục đất bãi thải, xử lý 

chất thải của Dự án đầu tư trồng rừng, chăm sóc rừng kết hợp xây dựng khu du 

lịch sinh thái và bảo vệ môi trường (Công ty TNHH Huy Hoàng). Diện tích tăng 

do cập nhật kết quả kiểm kê đất đai 2019 là 0,72 ha. 

- Đất ở tại nông thôn năm 2020 có 259,72 ha, cao hơn 33,21 ha, đạt 87,21 

% so với kế hoạch được duyệt (226,51 ha). Diện tích đã thực hiện trong năm 

2020 là  ha (chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân tại xã Mai Pha). Diện tích 

chưa thực hiện theo kế hoạch được duyệt là 1,40 ha, diện tích đất ở chưa giảm 

theo kế hoạch được duyệt là 7,02 ha do nhiều dự án lấy vào đất ở chưa được 

thực hiện xong như đường Cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn, Trụ sở công an tỉnh, 

Khu đô thị mới Mai Pha, đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài... Bên cạnh đó một 

số công trình dự án đất ở nông thôn vẫn chưa được thực hiện: Đấu giá quyền sử 

dụng đất ở tại nông thôn đối với ô đất tại thôn Tân lập,  Đấu giá quyền sử dụng 

đất ở tại nông thôn tại khu đất đường cụt trên địa bàn thôn Khòn Khuyên, xã 

Mai Pha... Diện tích tăng do cập nhật kết quả kiểm kê đất đai 2019 là 34,62 ha. 

- Đất ở tại đô thị năm có 403,31 ha, thấp hơn 142,85 ha đạt 73,84 % so 

với kế hoạch được duyệt (546,16 ha). Diện tích đã thực hiện chuyển mục đích 

sang đất ở trong năm 2020 là 0,19 ha (của các hộ gia đình, cá nhân tại các 

phường Đông Kinh, Hoàng Văn Thụ, Vĩnh Trại, Chi Lăng). Bên cạnh đó, diện 

tích chưa thực hiện được theo kế hoạch được duyệt là 78,06 ha do chưa thực 

hiện xong các công trình dự án: Tiểu khu Tái định cư Khối 9 phường Vĩnh Trại, 

Khu TĐC và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, Khu tái định cư đường Lý Thái 

Tổ kéo dài, Khu Tái định cư và dân cư Trần Quang Khải (Trại Lợn cũ), Hạ tầng 

khu Dân cư khối 8, phường Đông Kinh, Khu đô thị mới Mai Pha… Diện tích 

chênh lệch do cập nhật kết quả kiểm kê đất đai là 64,80 ha. 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan năm 2020 có 24,53 ha, thấp hơn 1,39 ha, 

đạt 94,63 % so với kế hoạch được duyệt (25,93 ha). Diện tích chưa thực hiện 

được theo kế hoạch được duyệt là 3,89 ha do chưa thực hiện được dự án: Xây 

dựng Trụ sở UBND xã Mai Pha, Trụ  sở liên cơ quan thành phố Lạng Sơn, Mở 

rộng trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh và xây dựng Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố 
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Lạng Sơn tại xã Mai Pha. Diện tích tăng do cập nhật kết quả kiểm kê đất đai 

2019 là 2,50 ha. 

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp năm 2020 có 5,99 ha thấp 

hơn 14,88 ha, đạt 28,70 % so với kế hoạch được duyệt (20,87 ha). Diện tích 

chưa thực hiện theo kế hoạch được duyệt là 0,16 ha chưa thực hiện xong các dự 

án: Tăng cường năng lực kiểm định công trình xây dựng tỉnh Lạng Sơn và vùng 

Đông bắc Bắc Bộ thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng CTXD Lạng Sơn, Trụ 

sở Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố. Diện tích giảm 15,04 ha do cập nhật kết 

quả kiểm kê đất đai năm 2019. 

- Đất cơ sở tôn giáo năm 2020 có 3,91 ha cao hơn 0,13 ha so với kế hoạch 

được duyệt (3,78 ha) do cập nhật lại kết quả kiểm kê đất đai 2019 . 

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng năm 2020 có 

39,25 ha thấp hơn 5,73 ha, đạt 87,27 % so kế hoạch được duyệt (44,98 ha). Diện 

tích chưa thực hiện theo kế hoạch là 0,77 ha do trong năm kế hoạch chưa thực 

hiện dự án Mở mới đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, Đường nối từ QL.1A - 

Đèo Giang - Bản Lỏong - Khánh Khê (Đường Mai  Pha - Quảng Lạc)…lấy vào 

đất nghĩa trang, nghĩa địa. Đồng thời, diện tích giảm 6,50 ha do cập nhật kết quả 

kiểm kê đất đai năm 2019. 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm năm 2020 có 1,64 ha, thấp 

hơn 10,02 ha, đạt 14,06 % so với kế hoạch duyệt (11,66 ha) do cập nhật lại kết 

quả kiểm kê đất đai 2019 (trong năm kế hoạch 2020 không có công trình, dự án 

đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm gốm). 

- Đất sinh hoạt cộng đồng năm 2020 có 3,57 ha, thấp hơn 2,24 ha, đạt 

61,51 % so với kế hoạch được duyệt (5,81 ha). Trong đó diện tích chưa thực 

hiện theo kế hoạch được duyệt là 0,78 ha do chưa thực hiện được các công trình: 

Mở rộng NVH Khối Trần Quang Khải 2, Xây dựng nhà văn hóa Hoàng Hoa 

Thám, Xây dựng nhà văn hóa Khối 5 (phường Hoàng Văn Thụ), Mở rộng Nhà 

văn hóa khối 11, Mở rộng Nhà văn hóa khối 9 (phường Tam Thanh)... Diện tích 

giảm do cập nhật kết quả kiểm kê đất đai là 1,46 ha. 

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng năm 2020 có 104,58 ha, cao hơn 

68,33 ha so với kế hoạch được duyệt (36,25 ha). Diện tích chưa thực hiện theo 

kế hoạch là 0,15 ha do chưa thực hiện Quy hoạch khuôn viên cây xanh phía 

Nam bờ sông Kỳ Cùng (Thu hồi dự án Khai thác du lịch trên sông Kỳ Cùng). 

Đồng thời diện tích tăng 68,48 ha do cập nhật kết quả kiểm kê đất đai 2019 (khu 

vực dự án khách sạn sân golf Hoàng Đồng). 
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- Đất cơ sở tín ngư ng năm 2020 có 4,43 ha, cao hơn 0,21 ha so với kế 

hoạch được duyệt (4,22 ha). Diện tích chưa thực hiện được theo kế hoạch được 

duyệt là 0,05 ha. Diện tích tăng 0,16 ha do cập nhật kết quả kiểm kê đất đai 2019. 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối năm 2020 có 274,76 ha, cao hơn 13,70 

ha, đạt 105,25 % so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt (261,06 ha). Diện tích 

chưa thực hiện theo kế hoạch được duyệt là 5,34 ha do chưa thực hiện công trình 

dự án lấy vào đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: đường cao tốc Hà Nội - Lạng 

Sơn, Cầu Bản Nhầng, Mở rộng cầu Bình Cằm… Đồng thời diện tích tăng 8,36 

ha do cập nhật kết quả kiểm kê đất đai năm 2019. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng năm 2020 có 48,22 ha, cao hơn 17,13 ha 

so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt (31,09 ha) do cập nhật kết quả kiểm kê đất 

đai năm 2019. 

- Đất phi nông nghiệp năm 2020 có 1,81 ha, thấp hơn 10,11 ha so với kế 

hoạch được duyệt (11,92 ha). Trong đó diện tích chưa thực hiện theo kế hoạch là 

11,92 ha do chưa thực hiện Quy hoạch các bãi đổ thải dọc theo tuyến thực hiện 

dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

Đồng thời diện tích tăng 1,81 ha do cập nhật kết quả kiểm kê đất đai 2019. 

c) Đất chưa sử dụng 

Đất chưa sử dụng năm 2020 có 140,97 ha, cao hơn 90,02 ha so với kế 

hoạch được duyệt (50,95 ha). Phần diện tích chưa thực hiện theo kế hoạch được 

duyệt là 11,13 ha do chưa thực hiện các công trình, dự án lấy vào đất chưa sử 

dụng đất như: đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, Đường Nà Quang - Phai Yên, 

Khu đô thị mới Mai Pha. Đồng thời diện tích tăng 78,89 ha do cập nhật kết quả 

kiểm kê đất đai 2019. 

2.1.2. Đánh giá kết quả chuyển mục đích sử dụng đất ước đến 31/12/2019 

Bảng 03: Kết quả chuyển mục đích sử dụng đất ước đến 31/12/2019 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

chuyển 

mục đích 

theo KH 

được 

duyệt 

Kết quả thực hiện 

Tổng diện 

tích đã 

chuyển mục 

đích (ha) 

Diện tích 

chưa thực 

hiện (ha) 

Tỷ lệ 

thực 

hiện 

(%) 

1 
Đất nông nghiệp chuyển 

sang phi nông nghiệp  
NNP/PNN 313,36 7,33 306,03 2,34 

1.1 Đất trồng lúa. Trong đó: LUA/PNN 39,09 0,93 38,16 2,38 

  Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 37,77 0,93 36,84 2,46 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

chuyển 

mục đích 

theo KH 

được 

duyệt 

Kết quả thực hiện 

Tổng diện 

tích đã 

chuyển mục 

đích (ha) 

Diện tích 

chưa thực 

hiện (ha) 

Tỷ lệ 

thực 

hiện 

(%) 

1.2 
Đất trồng cây hàng năm 

khác 
HNK/PNN 158,84 3,46 155,38 2,18 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 12,22 0,13 12,09 1,06 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 2,31 2,31   100,00 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN        

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 96,41 0,50 95,91 0,52 

2 

Chuyển đổi cơ cấu sử 

dụng đất trong nội bộ đất 

nông nghiệp  

  12,72 11,39 1,34 89,51 

2.1 
Đất trồng lúa nước chuyển 

sang đất trồng cây lâu năm 
LUA/CLN        

2.2 

Đất chuyên trồng lúa nước 

chuyển sang đất lâm 

nghiệp 

LUA/LNP        

2.3 

Đất trồng lúa nước chuyển 

sang đất nuôi trồng thuỷ 

sản 

LUA/NTS        

2.4 
Đất trồng lúa nước chuyển 

sang đất làm muối 
LUA/LMU        

2.1 
Đất trồng lúa nước chuyển 

sang đất nông nghiệp khác 
LUA/NKH 1,34   1,34   

2.6 

Đất trồng cây hàng năm 

chuyển sang đất nuôi trồng 

thủy sản 

HNK/NTS        

2.7 
Đất trồng cây hàng năm 

chuyển sang đất làm muối 
HNK/LMU        

2.8 

Đất rừng phòng hộ chuyển 

sang đất nông nghiệp 

không phải là rừng 

RPH/NKR
(a)

        

2.9 

Đất rừng đặc dụng chuyển 

sang đất nông nghiệp 

không phải là rừng 

RDD/NKR
(a)

        

2.2 

Đất rừng sản xuất chuyển 

sang đất nông nghiệp 

không phải là rừng 

RSX/NKR
(a)

 11,39 11,39   100,00 

3 

Chuyển đổi cơ cấu sử 

dụng đất trong nội bộ đất 

phi nông nghiệp  

  24,92   24,92   

3.1 

Đất phi nông nghiệp không 

phải là đất ở chuyển sang 

đất ở 

PKO/OTC 9,16   9,16   

3.2 

Đất phi nông nghiệp 

chuyển sang đất thương 

mại - dịch vụ 

PNN
(b)

/TMD 15,75   15,75   
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2.1.3. Đánh giá kết quả thu hồi đất ước đến 31/12/2020 

Bảng 04: Kết quả thu hồi đất ước đến 31/12/2020 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

thu hồi theo 

KH được 

duyệt (ha) 

Diện tích 

đã thu 

hồi năm 

2020 (ha) 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 

chưa thực 

hiện (ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(5) (7) 

  Tổng diện tích thu hồi   338,16 68,43 269,74 20,23 

1 Đất nông nghiệp NNP 279,71 54,28 225,43 19,40 

1.1 Đất trồng lúa.  LUA 32,32 5,64 26,69 17,44 

1.1.1 
Trong đó: Đất chuyên trồng 

lúa nước 
LUC 32,32 5,64 26,69 17,44 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 149,00 24,76 124,24 16,62 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 11,92 2,07 9,85 17,37 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 1,96 2,31 -0,35 117,86 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 80,89 18,19 62,70 22,49 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 3,62 1,31 2,31 36,15 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 47,33 13,85 33,47 29,27 

2.2 Đất an ninh CAN 0,02 0,02 0,00 93,94 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,33 0,98 -0,65 296,52 

2.7 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 
SKC 2,83 9,36 -6,54 331,36 

2.9 Đất phát triển hạ tầng DHT 21,48 0,05 21,43 0,21 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 7,02 1,11 5,91 15,83 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 8,94 2,17 6,77 24,31 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,04 0,17 -0,13 463,89 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp 
DTS 0,48   0,48   

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, 

nhà tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 0,77   0,77   

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,04   0,04   

2.23 Đất cơ sở tín ngư ng TIN 0,05   0,05   

2.24 
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, 

suối 
SON 5,34   5,34   

3 Đất chưa sử dụng CSD 11,13 0,29 10,83 2,65 

Nhìn chung kết quả thu hồi đất năm 2020 đạt thấp do không thực hiện 

được các công trình dự án theo kế hoạch được duyệt. 
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2.1.4. Đánh giá kết quả đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng ước đến 

31/12/2020 

Năm 2020 chưa thực hiện được việc đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 

theo kế hoạch được duyệt. 

2.2. Đánh giá tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

- Tỷ lệ thực hiện các công trình, dự án còn thấp một số công trình, dự án 

chậm tiến độ hoặc chưa thực hiện theo Kế hoạch sử dụng đất được duyệt. 

- Nhiều công trình dự án có nhu cầu bức thiết, có lộ trình thực hiện nhưng 

do ngân sách không đảm bảo hoặc bị động về nguồn thu dẫn đến dự án phải dãn 

tiến độ, nhất là các hạng mục quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật. 

- Nhiều doanh nghiệp đã tiếp cận, đăng ký đầu tư dự án, nhưng vẫn còn tính 

chủ quan, chậm xúc tiến các bước tiếp theo để triển khai dự án đã được duyệt. 

- Công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch, kiểm tra thực hiện kế hoạch sau 

khi được phê duyệt chưa được các cấp, các ngành thực hiện, tình trạng dân lấn 

chiếm, tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất không xin phép cũng gây khó khăn 

trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án sử dụng đất. 

- Một số vị trí khu đất có khả năng phát triển kinh tế - xã hội, gần khu dân 

cư, khu đô thị, các đầu mối giao thông đang là đất nông nghiệp, người dân tự ý 

lấp đất, san gạt đồi núi, làm biến rạng địa hình, ảnh hưởng đến cảnh quan môi 

trường… sau đó khắc phục bằng việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp 

sang đất phi nông nghiệp, chủ yếu là đất ở, với diện tích lớn, sau đó chia lô để 

chuyển nhượng nhằm hưởng lợi. Trong khi hiện nay chưa có cơ chế, chính sách 

để quản lý chặt chẽ đối với nội dung này, chưa có quy định về hạn mức chuyển 

mục đích sử dụng đất để tránh thất thoát cho ngân sách nhà nước. Chế tài xử lý 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai chưa đủ mạnh để răn đe đối với các 

trường hợp vi phạm… 

- Công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng ở một số địa điểm có hạng 

mục quy hoạch gặp nhiều khó khăn vướng mắc về cơ chế, giá đất,… làm chậm 

tiếp độ đầu tư xây dựng có sử dụng đất theo kế hoạch. 

2.3. Đánh giá những nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế 

hoạch sử dụng đất năm 2020 

* Nguyên nhân khách quan 

- Nguồn thu Ngân sách đạt thấp, nên nguồn vốn phân bổ đầu tư để phát 

triển ít, vốn cân đối phân bổ của TW giảm, phân bổ chậm nên nhiều công trình, 

dự án đã có trong các Nghị quyết, Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 không có vốn 

phân bổ trong năm kế hoạch dẫn đến nhiều công trình không có vốn thực hiện. 
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- Hiệu quả đầu tư chưa cao, nhiều nhà đầu tư chưa tích cực trong phối hợp 

thực hiện các thủ tục về bồi thường, ứng vốn bồi thường để triển khai các dự án 

đã có chủ trương đầu tư. 

- Các thủ tục về hành chính đầu tư, về bồi thường phải qua nhiều cấp, nhiều 

ngành nên mất nhiều thời gian để triển khai xây dựng do đó nhiều dự án chậm trễ. 

- Quy định trong thời gian qua về việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất còn nhiều điểm chưa hợp lý, chồng chéo nội dung giữa các cấp. 

- Trên địa bàn thành phố có nhiều loại quy hoạch như Quy hoạch sử dụng 

đất, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch đô thị, các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác 

nhau…mỗi loại quy hoạch lại do các ngành, lĩnh vực khác nhau phụ trách lập và 

thẩm định nên giữa các quy hoạch còn chưa có sự đồng bộ và thống nhất; đôi 

khi có sự chồng chéo, bên cạnh đó, các dự án quy hoạch không phù hợp thực tế, 

phải liên tục điều chỉnh, dẫn đến nhiều dự án phải chờ đợi, điều chỉnh, thu hồi. 

* Nguyên nhân chủ quan 

- Đất đai có nguồn gốc rất phức tạp, là lĩnh vực rất nhạy cảm, liên quan đến 

nhiều tổ chức, cá nhân. Mặt khác nhận thức của một số bộ phận người dân, tổ chức 

sử dụng đất về chính sách pháp luật còn hạn chế, thiếu hợp tác trong công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng, gây nhiều khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng 

để giao đất làm chậm triển khai nhiều dự án đầu tư nhất là các dự án đường giao 

thông nội thị, đường giao thông nông thôn, đất thương mại – dịch vụ… 

- Trách nhiệm của chủ đầu tư đăng ký các công trình, dự án chưa nghiên 

cứu hết các quy định của pháp luật về đăng ký xây dựng kế hoạch sử dụng đất 

hang năm nên nhiều dự án chưa được bố trí vốn thực hiện trong năm kế hoạch 

nhưng vẫn đăng ký thực hiện, hoặc đăng ký vào kế hoạch với mục đích để xin 

vốn; Nhà đầu tư đã có chủ trương thực hiện và thi công hoàn tất công trình 

nhưng chưa lập các thủ tục chuyển mục đích, giao đất theo quy định. Thiếu phối  

hợp tích cực với các cơ quan có trách nhiệm liên quan để thực hiện theo đúng 

Kế hoạch đề ra. 

- Việc đền bù, hỗ trợ tái định cư vẫn còn chậm kéo theo việc bàn giao mặt 

bằng và thi công chậm tiến độ. 

III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT  

3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất  

Phương án Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được xây dựng trên cơ sở chỉ 

tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 chưa thực hiện hết và Danh mục dự 

án, công trình có trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và danh 

mục dự án, công trình đã được thông qua về việc thay đổi quy mô, địa điểm và 

số lượng dự án, công trình trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 
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2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) chưa thực hiện, chuyển tiếp 

sang năm 2021. 

3.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực  

3.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất  

Căn cứ theo kết quả đánh giá việc thực hiện các công trình dự án trong 

năm 2020 của thành phố Lạng Sơn. Theo đó, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

của thành phố sẽ chuyển tiếp một số công trình chưa thực hiện sang thực hiện 

tiếp trong năm 2021.  

Bảng 06: Danh mục công trình dự án chuyển tiếp từ KH2019 

Đơn vị tính:ha 

STT Hạng mục công trình 
Mã 

QH 

Diện 

tích 

QH  

Địa điểm Ghi chú 

1 Sân bay trực thăng Quảng Lạc/Quân khu I CQP 2,84 
X. Quảng Lạc; 

 P. Chi Lăng 
QĐ 2735 

2 

Dự án quốc phòng (Doanh trại Ban chỉ huy 

quân sự thành phố - Nhà công vụ của Bộ 

CHQS tỉnh Lạng Sơn) 

CQP 2,94 X. Mai Pha QĐ 2735 

3 
Xây dựng một số công trình trong căn cứ 

chiến đấu của thành phố 
CQP 4,12 X. Quảng Lạc QĐ 2735 

4 Trụ sở công an phường Tam Thanh CAN 0,15 P. Tam Thanh QĐ 2735 

5 

Doanh trại Tiểu đoàn 2-Trung đoàn 27 

thuộc Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động Bộ 

Công an 

CAN 8,63 X. Hoàng Đồng QĐ 2735 

6 

Trụ sở công an tỉnh (Quy mô 14,68 ha, 

trong đó đất an ninh 12,47 ha; trục đường 

đối ngoại và hạ tầng kỹ thuật Khu TĐC 

2,21 ha) 

CAN 12,47 X. Mai Pha QĐ 2735 

7 
Đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn đoạn 

cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng 
DGT 78,50 

Xã Mai Pha,  

Hoàng Đồng 
QĐ 2735 

8 

Tăng cường năng lực kiểm định công trình 

xây dựng tỉnh Lạng Sơn và vùng Đông bắc 

Bắc Bộ thuộc Trung tâm Kiểm định chất 

lượng CTXD Lạng Sơn 

DTS 0,25 P. Tam Thanh QĐ 2735 

9 
Quy hoạch Khu giết mổ tập trung Thành 

phố Lạng Sơn 
SKC 0,36 

X. Hoàng Đồng; 

Quảng Lạc 
QĐ 2735 

10 Bãi đỗ  xe buýt xã Mai Pha DGT 1,00 X. Mai Pha QĐ 2735 

11 Mở rộng trường Dân tộc nội trú DGD 0,17 X. Mai Pha QĐ 2735 

12 

Mở rộng Trung tâm Ứng dụng, phát triển 

khoa học - công nghệ và Đo lường, chất 

lượng sản phẩm 

DKH 2,29 P. Đông Kinh QĐ 2735 

13 Khu đô thị mới Mai Pha. KDT 91,73 X. Mai Pha QĐ 2735 
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STT Hạng mục công trình 
Mã 

QH 

Diện 

tích 

QH  

Địa điểm Ghi chú 

14 
Khu tái định cư, dân cư  Nam Nguyễn 

Đình Chiểu 
KDC 16,63 P. Đông Kinh QĐ 2735 

15 
Nhà ở xã hội, thành phố Lạng Sơn - Nhà 

số 02 
ODT 1,85 P. Đông Kinh QĐ 2735 

16 Xây dựng Trụ sở UBND xã Mai Pha TSC 0,26 X. Mai Pha 
QĐ 2735; 

QĐ 1562 

17 

Mở rộng trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh và 

xây dựng Trụ sở Tòa án nhân dân thành 

phố Lạng Sơn 

TSC 0,73 X. Mai Pha QĐ 2735 

18 Trụ  sở liên cơ quan thành phố Lạng Sơn TSC 3,00 X. Mai Pha QĐ 2735 

19 
Trụ sở Phòng Giáo dục - Đào tạo thành 

phố 
DTS 0,13 P. Đông Kinh QĐ 2735 

20 

Xây dựng trụ sở ban tiếp công dân tỉnh tại 

khu đất Hội Nông dân (cũ) tại Khu A - Tái 

định cư I Mai Pha 

DTS 0,14 X. Mai Pha QĐ 2735 

21 Cải tạo vỉa hè đường Trần Đăng Ninh DGT 0,01 
P: Tam Thanh, 

Hoàng Văn Thụ 
QĐ 2735 

22 

Chỉnh trang, cải tạo vỉa hè các đường: Lê 

Lợi (đoạn từ Trần Đăng Ninh đến Bà 

Triệu); đường Bà Triệu (từ đường Lê Lợi 

đến Lý Thái Tổ). 

DGT 0,67 
P. Vĩnh Trại,  

Đông Kinh 
QĐ 2735 

23 Cải tạo, nâng cấp đường Chu Văn An DGT 0,78 P. Đông Kinh QĐ 2735 

24 

Xây dựng hạng mục Đường Nguyễn Đình 

Chiểu kéo dài thuộc dự án cầu Thác Mạ 

(Cầu 17/10), thành phố Lạng Sơn 

DGT 1,07 P. Đông Kinh QĐ 2735 

25 
Đường dẫn vào Khu tái định cư đường Lý 

Thái Tổ (kéo dài) 
DGT 1,58 

P. Đông Kinh;  

Xã Mai Pha 
QĐ 2735 

26 
Cải tạo nâng cấp đường Bà Triệu (đoạn Đ. 

Lê Lợi - Đ.Nguyễn Đình Chiểu) 
DGT 1,69 P. Đông Kinh QĐ 2735 

27 

Đường vào di tích khảo cổ học Mai Pha, xã 

Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 

DGT 0,94 X. Mai Pha QĐ 1562 

28 
Mở rộng đường ngõ qua khu đất Bệnh viện 

Y dược học cổ truyền cũ 
DGT 0,01 P. Chi Lăng QĐ 2735 

29 
Nhà máy xử lý nước thuộc hệ thống cấp 

nước TP giai đoạn II 
DTL 1,92 X. Mai Pha QĐ 2735 

30 Kè sông Kỳ Cùng giai đoạn 1 DTL 0,54 P.  Đông Kinh QĐ 2735 

31 
Dự án kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng, thành 

phố Lạng Sơn (đợt 4 giai đoạn II) 
DTL 1,80 

P. Chi Lăng, X, 

Mai Pha; Đông 

Kinh 

QĐ 2735 

32 
Kè bờ trái sông Kỳ Cùng, đoạn từ sân bay 

Mai Pha đến cầu Đông Kinh 
DTL 4,16 

P. Chi Lăng, X, 

Mai Pha; Đông 

Kinh 

QĐ 2735 
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STT Hạng mục công trình 
Mã 

QH 

Diện 

tích 

QH  

Địa điểm Ghi chú 

33 Dự án Kè suối Lao Ly DTL 1,90 

P.  Hoàng Văn 

Thụ, Tam 

Thanh, Vĩnh 

Trại 

QĐ 2735 

34 

Cải tạo suối Ngọc Tuyền và lắp đặt hệ 

thống dẫn nước từ đập Nà Tâm về Động 

Nhị Thanh 

DTL 0,30 
P. Tam Thanh; 

X. Hoàng Đồng 
QĐ 2735 

35 
Trạm cấp nước phục vụ tưới cây, vệ sinh 

đường phố và PCCC thành phố Lạng Sơn  
DTL 0,17 P. Đông Kinh QĐ 2735 

36 
Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải 

thành phố Lạng Sơn - giai đoạn 1 
DTL 0,02 P. Tam Thanh QĐ 2735 

37 
Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn 

đập WB8, tỉnh Lạng Sơn: Hồ Bó Chuông 
DTL 0,36 X. Mai Pha QĐ 2735 

38 
Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn 

đập WB8, tỉnh Lạng Sơn: Hồ Thâm Sỉnh 
DTL 0,08 X. Hoàng Đồng QĐ 2735 

39 
Cải tạo nâng cấp Ao Hang Hủi; Mương 

thoát nước ra ao Hang Hủi 
DTL 1,12 P. Tam Thanh QĐ 2735 

40 
Cải tạo, chống quá tải lưới điện khu vực 

đường Bà Triệu 
DNL 0,02 Các phường, xã QĐ 2735 

41 
CT, CQT lưới điện khu vực  thành phố 

Lạng Sơn và huyện Cao Lộc 
DNL 0,11 X. Hoàng Đồng QĐ 2735 

42 
Xuất tuyến 110KV sau TBA 220kV Lạng 

Sơn 
DNL 0,12 X. Hoàng Đồng QĐ 2735 

43 
Cấy các TBA CQT lưới điện và giảm tổn 

thất điện năng khu vực thành phố 
DNL 0,15 Các phường, xã QĐ 2735 

44 
CT, CQT lưới điện khu vực  thành phố 

Lạng Sơn và huyện Cao Lộc 
DNL 0,14 Các phường, xã QĐ 2735 

45 

Cải tạo, nâng cấp mạch vòng liên lạc lộ 

372E13.2 Lạng Sơn và 375E13.6 Đồng 

Đăng 

DNL 0,04 
X. Hoàng Đồng, 

P. Tam Thanh 
QĐ 2735 

46 

Cải tạo, nâng cấp mạch vòng liên lạc lộ 

372E13.2 Lạng Sơn và 373E13.1 Đồng 

Mỏ 

DNL 0,08 

P. Tam Thanh, 

Chi Lăng và X. 

Quảng Lạc 

QĐ 2735 

47 

Cấy các TBA CQT lưới điện và giảm tổn 

thất điện năng các khu vực huyện Cao Lộc, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

DNL 0,07 

P. Hoàng Văn 

Thụ, P.Vĩnh 

Trại, P. Tam 

Thanh, P. Chi 

Lăng, X. Hoàng 

Đồng 

QĐ 2735 

48 
Xây dựng Nhà quản lý vận hành Đội 

truyền tải điện Lạng Sơn 
DNL 0,26 X. Quảng Lạc 

NQ 

18/NQ-

HĐND 

49 Trạm y tế xã Mai Pha DYT 0,18 X. Mai Pha 
QĐ 2735; 

QĐ 1562 
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STT Hạng mục công trình 
Mã 

QH 

Diện 

tích 

QH  

Địa điểm Ghi chú 

50 Trạm y tế phường Tam Thanh DYT 0,10 P. Tam Thanh QĐ 2735 

51 Dự án Bệnh viện Y Dược học cổ truyền DYT 0,18 X. Hoàng Đồng QĐ 2735 

52 
Xây dựng trường Mầm non xã Hoàng 

Đồng 
DGD 0,43 X. Hoàng Đồng QĐ 2735 

53 Mở rộng Nhà văn hóa khối 11 DSH 0,02 P. Tam Thanh QĐ 2735 

54 Mở rộng Nhà văn hóa Khối 9 DSH 0,02 P. Tam Thanh QĐ 2735 

55 Mở rộng Nhà văn hóa khối 1 DSH 0,02 P. Vĩnh Trại QĐ 2735 

56 Xây dựng Nhà văn hóa khối 7 + 10 DSH 0,08 P. Đông Kinh QĐ 2735 

57 Mở rộng Nhà văn hóa Khối 2 DSH 0,07 P. Tam Thanh QĐ 2735 

58 Xây dựng nhà văn hóa thôn Co Măn DSH 0,03 X. Mai Pha QĐ 2735 

59 Mở rộng NVH Khối Trần Quang Khải 2 DSH 0,02 P. Chi Lăng QĐ 2735 

60 Xây dựng nhà văn hóa Hoàng Hoa Thám DSH 0,08 P. Chi Lăng QĐ 2735 

61 
Cải tạo, mở rộng cảnh quan khuôn viên 

trước cửa Hang Tam Thanh 
DDT 0,12 P.Tam Thanh QĐ 2735 

62 

Cải tạo, mở rộng cảnh quan cổng sau hang 

Nhị Thanh đến khuôn viên hang Tam 

Thanh 

DDT 0,99 P.Tam Thanh QĐ 2735 

63 Tu bổ di tích đền Tả Phủ DDT 0,03 
P. Hoàng Văn 

Thụ 
QĐ 2735 

64 Tu bổ di tích đình Pác Mòong DDT 0,10 X. Quảng Lạc QĐ 2735 

65 Khu đô thị Phú Lộc II và đường 37m KDT 12,64 
P. Hoàng Văn 

Thụ 
QĐ 2735 

66 Khu đô thị Phú Lộc III KDT 8,96 
P. Hoàng Văn 

Thụ 
QĐ 2735 

67 Khu đô thị Phú Lộc I KDT 13,84 
P. Hoàng Văn 

Thụ 
QĐ 2735 

68 Khu đô thị Phú Lộc IV KDT 31,16 
P. Hoàng Văn 

Thụ 
QĐ 2735 

69 
Dự án TĐC Phú Lộc IV - Điểm tái định cư 

tiếp giáp nút giao thông số 4 
ODT 1,94 

P. Hoàng Văn 

Thụ 
QĐ 2735 

70 Khu đô thị mới Bến Bắc KDT 9,94 P. Tam Thanh QĐ 2735 

71 Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I KDT 57,17 X. Hoàng Đồng QĐ 2735 

72 Điều chỉnh khu đô thị Nam Hoàng Đồng I KDT 25,73 X. Hoàng Đồng QĐ 2735 

73 

Quy hoạch khu dân cư tại xã Hoàng Đồng, 

thành phố Lạng Sơn và xã Hợp Thành, 

huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng sơn 

KDC 2,20 X. Hoàng Đồng QĐ 2735 

74 
Tiểu khu Tái định cư Khối 9 phường Vĩnh 

Trại 
KDC 2,01 P. Vĩnh Trại QĐ 2735 

75 
Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư và dân cư 

Mỹ Sơn 
KDC 2,72 P. Vĩnh Trại QĐ 2735 
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STT Hạng mục công trình 
Mã 

QH 

Diện 

tích 

QH  

Địa điểm Ghi chú 

76 

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê Khu 

đất của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 

Lạng Sơn 

ODT 0,33 P. Vĩnh Trại QĐ 2735 

77 
Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Trần Quang 

Khải, phường Chi Lăng 
KDC 2,65 P. Chi Lăng QĐ 2735 

78 

Hạ tầng khu Dân cư khối 8, phường Đông 

Kinh (khu đất phía sau Trường Mầm non 

2/9) 

KDC 1,63 P. Đông Kinh QĐ 2735 

79 

Mở rộng Khu nhà ở xã hội TP Lạng Sơn - 

Nhà số 02 (quy mô 1,74 ha đã tách hạng 

mục Đường nhánh phía Tây giáp khu nhà 

ở Xã hội số 2, thành phố Lạng Sơn 0,55 

ha) 

KDC 1,19 P. Đông Kinh QĐ 1562 

80 
Khu dân cư khối 3, phường Hoàng Văn 

Thụ 
KDC 1,39 

P. Hoàng Văn 

Thụ 
QĐ 2735 

81 Dự án Khu đô thị Hoàng Đồng KDT 78,99 
X. Hoàng Đồng, 

P. Tam Thanh 
QĐ 1562 

82 Dự án Khu đô thị mới Đông Kinh KDT 17,95 P. Đông Kinh 

NQ 

18/NQ-

HĐND 

83 
Quy hoạch đất ở khu sân kho HTX Liên 

Thành, khối 7 
ODT 0,05 P. Đông Kinh QĐ 2735 

84 
Quy hoạch đất ở khu Thực phẩm (Kho 

muối cũ), khối 10 
ODT 0,10 P. Đông Kinh QĐ 2735 

85 
Quy hoạch đất ở khu Hợp tác xã Thành 

Quang (khối 10) 
ODT 0,32 P. Tam Thanh QĐ 2735 

86 
Quy hoạch đất ở khu đất của Đoàn Nghệ 

thuật Lạng Sơn, khối 8 
ODT 0,15 P. Tam Thanh QĐ 2735 

87 Quy hoạch đất ở khu Ao Sở Nông nghiệp ODT 0,15 P. Tam Thanh QĐ 2735 

88 
Quy hoạch đất ở khu đất Điện lực Lạng 

Sơn (cũ) khối 10 
ODT 0,45 P. Tam Thanh QĐ 2735 

89 Quy hoạch đất ở Khu Thị đội cũ (khối 8) ODT 0,06 P. Tam Thanh QĐ 2735 

90 
Quy hoạch đất ở khu Hội làm vườn tỉnh 

Lạng Sơn khối 3 
ODT 0,03 P. Tam Thanh QĐ 2735 

91 QH đất ở khu Hợp tác xã Mẫu Sơn khối 3 ODT 0,01 P. Tam Thanh QĐ 2735 

92 
Quy hoạch đất ở Công ty xây lắp điện 

Lạng Sơn  
ODT 0,15 P. Tam Thanh QĐ 2735 

93 Quy hoạch đất ở Khu cơ khí (khối 7 + 8) ODT 0,70 P. Tam Thanh QĐ 2735 

94 

QH Khu đất cạnh Trường Việt Thắng cũ 

(nay là trường THCS Tam Thanh) khối 

7+8 

ODT 0,45 P. Tam Thanh QĐ 2735 

95 Quy hoạch đất ở khu Lò Vôi khối 8 ODT 0,10 P. Vĩnh Trại QĐ 2735 
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STT Hạng mục công trình 
Mã 

QH 

Diện 

tích 

QH  

Địa điểm Ghi chú 

96 
Quy hoạch đất ở Khu tập thể xí nghiệp 

Tinh Dầu 
ODT 0,15 P. Vĩnh Trại QĐ 2735 

97 
Quy hoạch đất ở từ đất Khu ao cạn, bãi 

than khối 9 
ODT 0,10 P. Vĩnh Trại QĐ 2735 

98 
Quy hoạch đất ở khu đất Công ty chăn 

nuôi (Trại Lợn) 
ODT 8,10 P. Chi Lăng QĐ 2735 

99 Quy hoạch đất ở Khu tập thể Công an tỉnh ODT 0,15 P. Chi Lăng QĐ 2735 

100 

Khu đất do Công ty cổ phần Quản lý và 

xây dựng giao thông Lạng Sơn quản lý tại 

đường Trần Quang Khải 

ODT 0,04 P. Chi Lăng QĐ 2735 

101 
Quy hoạch đất ở khu đất tập thể ngành 

nông nghiệp cũ thuộc thôn Phai Duốc 
ONT 0,24 X. Mai Pha QĐ 2735 

102 
Quy hoạch đấu giá đất ở từ đất trụ sở 

phòng Quản lý đô thị 
ODT 0,04 

P. Hoàng Văn 

Thụ 
QĐ 2735 

103 
Quy hoạch đấu giá đất ở từ quỹ đất 12 % 

tại khu đô thị Phú Lộc I + II 
ODT 0,29 

P. Hoàng Văn 

Thụ 
QĐ 2735 

104 
Đấu giá quyền sử dụng đất Điểm trường 

mầm non 17-10 ( Thửa 229 tờ BĐ số 24) 
ODT 0,01 

P. Hoàng Văn 

Thụ 
QĐ 2735 

105 
Đấu giá quyền sử dụng đất Điểm trường 

mầm non 17-10 ( Thửa 33tờ bản đồ số 29) 
ODT 0,01 

P. Hoàng Văn 

Thụ 
QĐ 2735 

106 
Đấu giá quyền sử dụng đất Khu Công ty cổ 

phần cấp thoát nước 
ODT 0,06 P. Tam Thanh QĐ 2735 

107 
Quy hoạch đấu giá đất ở từ đất Khu đất ao 

Hải Quan cũ 
ODT 0,36 P. Vĩnh Trại QĐ 2735 

108 
Quy hoạch đấu giá đất ở từ đất Khu ao cạn, 

bãi than khối 9 
ODT 0,28 P. Vĩnh Trại QĐ 2735 

109 
Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại đô thị các 

ô đất tại khu TĐC Nam Thành phố 
ODT 2,00 X. Mai Pha QĐ 2735 

110 Đấu giá nhà văn hóa khối Đại Thắng ODT 0,01 P. Chi Lăng QĐ 2735 

111 
Đấu giá đất ở Khu phòng Giáo dục - đào 

tạo thành phố 
ODT 0,15 P. Tam Thanh QĐ 2735 

112 
Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại đô thị các 

ô đất tại khu TĐC khối 9 p.Đông Kinh 
ODT 0,02 P. Đông Kinh QĐ 2735 

113 

Đấu giá khu đất tại đường Bắc Sơn, Khối 

9, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn 

(quy mô 0,27728 ha. Lô đất LK-26.6.1: 

1.490,0m2 đất ở liền kề; Lô đất CX-26.2: 

48,0m2 đất cây xanh, thể dục thể thao; 

1.184,8m2 đất giao thông nội bộ) 

ODT 0,15 
P. Hoàng Văn 

Thụ 
QĐ 2735 

114 

Đấu giá quyền sử dụng đất tại khối 8, 

phường Đông Kinh (khu đất Công ty Tập 

Đoàn Phú Thái trả lại Nhà nước) 

ODT 1,03 P. Đông Kinh QĐ 2735 
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STT Hạng mục công trình 
Mã 

QH 

Diện 

tích 

QH  

Địa điểm Ghi chú 

115 

Đấu giá khu đất theo QĐ số 1341/QĐ-

UBND ngày 27/8/2014 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn (thuộc thửa đất số 198, tờ bản đồ 

địa chính số 09 xã Mai Pha ) 

ONT 0,03 X. Mai Pha QĐ 2735 

116 
Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại nông thôn 

đối với ô đất tại thôn Tân lập 
ONT 0,06 X. Mai Pha QĐ 2735 

117 

Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại nông thôn 

tại khu đất đường cụt trên địa bàn thôn 

Khòn Khuyên, xã Mai Pha 

ONT 0,01 X. Mai Pha QĐ 2735 

118 
Quỹ đất để chuyển MĐSD cho các hộ gia 

đình, cá nhân 
ONT 1,94 Các xã QĐ 2735 

119 
Quỹ đất để chuyển MĐSD cho các hộ gia 

đình, cá nhân 
ODT 0,89 Các phường QĐ 2735 

120 Thu hồi đất của công ty Điện lực Lạng Sơn TMD 0,61 X. Mai Pha QĐ 2735 

121 

Khách sạn Sân Golf Hoàng Đồng - Lạng 

Sơn. Trong đó: Đất chuyên dùng 71,30 ha 

(Đất thương mại - dịch vụ 16,71 ha; Đất hạ 

tầng kỹ thuật 41,11 ha; Đất giáo dục 0,24 

ha; Đất cây xanh - TDTT 13,24 ha); Đất ở 

43,15 ha; Sân Golf 65,70 ha; Dự án khu tái 

định cư 12,70 ha. 

TMD 192,85 X. Hoàng Đồng QĐ 2735 

122 

Công viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ cầu 

Đông Kinh đến đối diện khách sạn Đông 

Kinh) 

DKV 1,60 P. Đông Kinh QĐ 2735 

123 

Xây dựng công trình công cộng phục vụ 

sinh hoạt văn hóa, thể thao cộng đồng khối 

Đại Thắng 

DKV 0,14 P. Chi Lăng QĐ 2735 

124 
Quy hoạch khuôn viên cây xanh phía Nam 

bờ sông Kỳ Cùng  
DKV 0,15 P. Chi Lăng QĐ 2735 

125 
Mở rộng nghĩa trang liệt sỹ thành phố 

Lạng Sơn 
NTD 0,84 X. Hoàng Đồng QĐ 1562 

126 

Dự án Khu du lịch sinh thái, nghỉ dư ng, 

vui chơi giải trí Thác Soong Cau 

(EmerHill) xã Quảng Lạc 

TMD 82,50 X. Quảng Lạc QĐ 1562 

127 
Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm, xã 

Quảng Lạc 
NKH 1,34 X. Quảng Lạc QĐ 2735 

128 

Dự án đầu tư trồng rừng, chăm sóc rừng 

kết hợp xây dựng khu du lịch sinh thái và 

bảo vệ môi trường (Công ty TNHH Huy 

Hoàng) 

TMD 30,10 X. Hoàng Đồng QĐ 2735 

129 

Quy hoạch các bãi đổ thải dọc theo tuyến 

thực hiện dự án đường cao tốc Bắc Giang - 

Lạng Sơn trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 

PNK 11,92 

X. Hoàng Đồng  

(bãi số 4, số 5); 

X. Mai Pha (tại 

Km21+900) 

QĐ 2735 

 TỔNG  862,47   
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Tổng số công trình dự án chuyển tiếp từ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

sang kế hoạch năm 2021 có 129 công trình, dự án với diện tích 862,47 ha. Trong 

đó có:  

- 120 công trình dự án phê duyệt tại Quyết định số 2735/QĐ-UBND ngày 

30/12/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc Phê duyệt Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2020 của thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- 2 công trình dự án được phê duyệt tại Quyết định 2735/QĐ-UBND và 

được điều chỉnh diện tích tại Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Cho phép cập nhật, bổ sung số lượng dự án, 

công trình có thay đổi về quy mô, địa điểm trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lạng Sơn vào 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành 

phố Lạng Sơn. 

- 7 công trình dự án được phê duyệt tại 1562/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 

18/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Về việc thay đổi quy mô địa điểm 

và số công trình dự án trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế 

hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lạng Sơn (Danh mục bổ sung). 

3.2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân  

Trên cơ sở xác định nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá  

nhân sử dụng đất trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và tổng hợp các công trình dự 

án chuyển tiếp từ năm 2020 sang thực hiện năm 2021, cụ thể: 

Bảng 08: Thống kê công trình, dự án dự kiến thực hiện năm 2021 

ST

T 
HẠNG MỤC 

Số 

công 

trình, 

dự án 

Diện 

tích quy 

hoạch 

(ha) 

Chuyển tiếp Bổ sung mới 

Số dự 

án 

Diện 

tích 

Số dự 

án 

Diện 

tích 

1 Đất quốc phòng 3 9,90 3 9,90     

2 Đất an ninh 7 22,40 3 21,25 4 1,15 

3 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 3 3,99 3 3,99     

4 
Đất xây dựng trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp 
4 0,68 3 0,52 1 0,17 

5 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 
1 0,36 1 0,36     

6 Đất thương mại - dịch vụ 5 306,22 4 306,06 1 0,16 

7 Đất phát triển hạ tầng 64 107,08 36 102,97 28 4,11 

7.1 Đất giao thông 13 89,41 10 86,27 3 3,14 

7.2 Đất thủy lợi 11 12,36 11 12,36     

7.3 Đất năng lượng 33 1,92 9 0,99 24 0,93 
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ST

T 
HẠNG MỤC 

Số 

công 

trình, 

dự án 

Diện 

tích quy 

hoạch 

(ha) 

Chuyển tiếp Bổ sung mới 

Số dự 

án 

Diện 

tích 

Số dự 

án 

Diện 

tích 

7.4 Đất cơ sở giáo dục - đào tạo 3 0,64 2 0,60 1 0,04 

7.5 Đất cơ sở y tế 3 0,45 3 0,45     

7.6 
Đất xây dựng cơ sở khoa học 

và công nghệ 
1 2,29 1 2,29     

7.7 Đất cơ sở thể dục - thể thao             

8 Dự án Khu đô thị 10 348,11 10 348,11     

9 
Dự án Khu tái định cư và dân 

cư 
9 36,62 8 28,78 1 7,84 

10 Đất ở tại đô thị 39 21,38 35 20,69 4 0,69 

11 Đất ở tại nông thôn 8 3,06 5 2,29 3 0,78 

12 
Đất khu vui chơi giải trí, 

công cộng 
3 1,89 3 1,89     

13 Đất sinh hoạt cộng đồng 8 0,34 8 0,34     

14 
Đất có di tích lịch sử - văn 

hóa 
4 1,25 4 1,25     

15 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 1 0,84 1 0,84     

16 Đất nông nghiệp khác 1 1,34 1 1,34     

17 Đất phi nông nghiệp khác 1 11,92 1 11,92     

  Tổng số công trình, dự án 171 877,36 129 862,47 42 14,89 

Tổng số dự án đăng ký trong kế hoạch 2021 là 171 dự án. Cụ thể: 

- Có 129 dự án, diện tích 862,47 ha chuyển tiếp từ KHSDĐ năm 2020, 

trong đó 93 dự án đang thực hiện, 36 dự án chưa thực hiện. 

- Có 42 dự án, diện tích 14,55 ha bổ sung mới trong năm 2021, phù hợp 

với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt; 

Bảng 09: Danh mục công trình, dự án bổ sung mới trong KH 2021 

Đơn vị tính:ha 

STT Hạng mục công trình 
Mã 

QH 

Diện tích  

Quy  

hoạch  

Hiện 

trạng  

Tăng 

thêm 
Địa điểm 

1 

Mở rộng trụ sở phòng Cảnh sát 

PCCC và Cứu hộ, cứu nạn - Công 

an tỉnh Lạng Sơn 

CAN 0,62 0,45 0,17 P. Đông Kinh 

2 Trụ sở công an xã Hoàng Đồng CAN 0,15 0 0,15 X. Hoàng Đồng 

3 Trụ sở công an xã Mai Pha CAN 0,1750 0 0,175 X. Mai Pha 

4 Trụ sở công an xã Quảng Lạc CAN 0,2 0 0,2 X. Quảng Lạc 

5 
Khu A tái định cư I - Mai Pha, 

thành phố Lạng Sơn 
KDC 7,84 7,67 0,17 X. Mai Pha 

6 
Trụ sở Chi cục Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật 
DTS 0,17 0,00 0,17 P. Tam Thanh 
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STT Hạng mục công trình 
Mã 

QH 

Diện tích  

Quy  

hoạch  

Hiện 

trạng  

Tăng 

thêm 
Địa điểm 

7 

Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè Ngô 

Quyền (đoạn từ Quốc lộ 1A đến 

ngã 3 Ngô Quyền - Lê Lợi) 

DGT 0,38 0,34 0,04 P. Vĩnh Trại 

8 

Trục đường đối ngoại và hạ tầng 

kỹ thuật Khu TĐC thuộc dự án trụ 

sở làm việc công an tỉnh  

DGT 2,21 0,00 2,21 X. Mai Pha 

9 

Đường nhánh phía Tây giáp khu 

nhà ở Xã hội số 2, thành phố Lạng 

Sơn 

DGT 0,55 0,00 0,55 P.Đông Kinh 

10 

Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện 

của lưới điện trung áp 22kV tỉnh 

Lạng Sơn theo phương án đa chia, 

đa nối 

DNL 0,06 0,00 0,06 

P. Hoàng Văn 

Thụ, P.Vĩnh 

Trại, P. Tam 

Thanh, X. Mai 

Pha, X. Hoàng 

Đồng 

11 

Cấy các TBA CQT lưới điện và 

giảm tổn thất điện năng khu vực 

thành phố Lạng Sơn và các huyện 

Lộc Bình, Đình Lập, Tràng Định, 

tỉnh Lạng Sơn 

DNL 0,09 0,00 0,09 

P. Hoàng Văn 

Thụ, P. Vĩnh 

Trại, P. Chi 

Lăng, X. Hoàng 

Đồng 

12 
Chống quá tải khu Gia Cắm (đặt 

tên TBA Gia Cắm 1) 
DNL 0,02 0,00 0,02 

P. Hoàng Văn 

Thụ 

13 
Chống quá tải khu Làng Vị (đặt 

tên TBA Làng Vị 1) 
DNL 0,02 0,00 0,02 X. Hoàng Đồng 

14 
CQT khu vực đường Mỹ Sơn ( đặt 

tên TBA Mỹ Sơn 5) 
DNL 0,02 0,00 0,02 P. Vĩnh Trại 

15 
CQT khu Tổng Thùy (đặt tên TBS 

Tổng Thùy 1) 
DNL 0,02 0,00 0,02 P. Vĩnh Trại 

16 Chống quá tải khu Co Mãn  DNL 0,02 0,00 0,02 X. Mai Pha 

17 
Chống quá tải khu Nhà thờ Mỹ 

Sơn  
DNL 0,02 0,00 0,02 P. Vĩnh Trại 

18 Chống quá tải khu Hoàng Thượng  DNL 0,02 0,00 0,02 X. Hoàng Đồng 

19 
Cấy TBA giảm TTĐN CQT khu 

TBA Phai Món 
DNL 0,02 0,00 0,02 

P. Hoàng Văn 

Thụ 

20 
Cấy TBA giảm TTĐN CQT khu 

TBA May Mặc 
DNL 0,02 0,00 0,02 P. Vĩnh Trại 

21 
Cấy TBA giảm TTĐN CQT khu 

TBA Lý Thường Kiệt 
DNL 0,02 0,00 0,02 P. Tam Thanh 

22 
Xuất tuyến trung áp sau trạm 

110kV Cao Lộc 
DNL 0,09 0,00 0,09 X. Mai Pha 

23 
Cải tạo đường dây 110kV Bắc 

Giang - Lạng Sơn 
DNL 0,22 0,00 0,22 X. Quảng Lạc 

24 

Cải tạo, nâng cấp mạch vòng liên 

lạc lô 375E13,2 Lạng Sơn và 

375E13,1 Đồng Mỏ 

DNL 0,09 0,00 0,09 X. Quảng Lạc 

25 Chống quá tải khu Cửa Nam  DNL 0,02 0,00 0,02 P. Chi Lăng 
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STT Hạng mục công trình 
Mã 

QH 

Diện tích  

Quy  

hoạch  

Hiện 

trạng  

Tăng 

thêm 
Địa điểm 

26 Chống quá tải khu Yên Trạch  DNL 0,03 0,00 0,03 X. Mai Pha 

27 Chống quá tải khu Phú Lộc 4  DNL 0,02 0,00 0,02 P. Vĩnh Trại 

28 Chống quá tải khu đồi chè  DNL 0,03 0,00 0,03 X. Hoàng Đồng 

29 Chống quá tải khu Thủy Tinh  DNL 0,02 0,00 0,02 
P. Hoàng Văn 

Thụ 

30 Chống quá tải khu Hàng Bát  DNL 0,02 0,00 0,02 
P. Hoàng Văn 

Thụ 

31 Chống quá tải khu Tổng Thủy  DNL 0,02 0,00 0,02 P. Vĩnh Trại 

32 Chống quá tải khu Lê Đại Hành  DNL 0,02 0,00 0,02 P. Đông Kinh 

33 Chống quá tải khu Quảng Hồng 3  DNL 0,02 0,00 0,02 X. Quảng Lạc 

34 
Trường Tiểu học Hoàng Đồng 

(Điểm trường Khuổi Khuốc) 
DGD 0,04 0,00 0,04 X. Hoàng Đồng 

35 

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khối 

9, phường Vĩnh Trại (Ao Cạn - 

Bãi Than) 

ODT 0,33 0,00 0,33 P. Vĩnh Trại 

36 
Quy hoạch đất ở đô thị khu 7 sào, 

khối 12 
ODT 0,22 0,00 0,22 

P. Hoàng Văn 

Thụ 

37 

Quy hoạch đất ở khu đất Công ty 

Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Lạng 

Sơn - thôn Hoàng Tân 

ONT 0,16 0,00 0,16 X. Hoàng Đồng 

38 

Quy hoạch đất ở khu đất Công ty 

quản lý và sửa chữa đường bộ 

Lạng Sơn - thôn Hoàng Tân 

ONT 0,33 0,00 0,33 X. Hoàng Đồng 

39 
Khu đất thuộc trường tiểu học xã 

Hoàng Đồng - thôn Hoàng Tân 
ONT 0,28 0,00 0,28 X. Hoàng Đồng 

40 

Đấu giá ô đất số 73, Khu A - Khu 

Chung cư Mỹ Sơn (thửa đất số 73, 

tờ số 10) 

ODT 0,01 0,00 0,01 P. Vĩnh Trại 

41 

Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 

khu đất trụ sở cũ Tòa án nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn  

ODT 0,13 0,00 0,13 P. Chi Lăng 

42 

Đấu giá đất thương mại - dịch vụ 

khu đất trụ sở làm việc (cũ) của 

Cục Thuế tỉnh 

TMD 0,16 0,00 0,16 P. Vĩnh Trại 

  Tổng diện tích   14,89 8,46 6,43   
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Bảng 10: Chỉ tiêu sử dụng các loại đất trong năm kế hoạch 2021 

Đơn vị tính: ha 

STT  Chỉ tiêu sử dụng đất 
Mã 

QH 

Diện 

tích hiện 

trạng 

năm 

2020 

Chỉ tiêu sử dụng đất 

trong KH năm 2021 

So với ĐCQHSDĐ đến 

2020 thành phố 

So với Nghị quyết 42/NQ-

CP (Biểu 03/CT) 

Diện tích Tăng giảm 
Chỉ tiêu theo 

QĐ số 13 
Tăng giảm 

Chỉ tiêu theo 

nghị quyết 42 
Tăng giảm 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) (7) (8)=(5)-(7) (9) (10)=(5)-(9) 

  Tổng diện tích tự nhiên   7.793,82   7.793,82     7.793,75   0,07   7.794   0   

1 Đất nông nghiệp NNP 5.726,57   5.294,29   -432,28   4.912,98   381,32   4.913   381   

  Trong đó:                 

1.1 Đất lúa nước. Trong đó: LUA 608,19   511,55   -96,64   465,27   46,28   465   47   

  Đất chuyên trồng lúa nước LUC 562,63   467,91   -94,72   441,11   26,81   441   27   

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 597,83 419,37 -178,46 412,07 7,30 412 7 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 302,51 278,86 -23,65 131,17 147,69 131 148 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 887,91 867,84 -20,07 1.027,82 -159,98 1.028 -160 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD               

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 3.297,29 3.184,65 -112,64 2.825,02 359,63 2.825 360 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 20,41 18,26 -2,15 22,23 -3,96 22 -4 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 12,42   13,76   1,34   29,40   -15,64     14   

2 Đất phi nông nghiệp PNN 1.926,28 2.441,07 514,78 2.864,48 -423,41 2.864 -423 

  Trong đó:                 

2.1 Đất quốc phòng CQP 48,46 54,82 6,36 69,10 -14,28 69 -14 

2.2 Đất an ninh CAN 9,26 22,57 13,31 37,64 -15,07 38 -15 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK               

2.4 Đất khu chế xuất SKT               
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STT  Chỉ tiêu sử dụng đất 
Mã 

QH 

Diện 

tích hiện 

trạng 

năm 

2020 

Chỉ tiêu sử dụng đất 

trong KH năm 2021 

So với ĐCQHSDĐ đến 

2020 thành phố 

So với Nghị quyết 42/NQ-

CP (Biểu 03/CT) 

Diện tích Tăng giảm 
Chỉ tiêu theo 

QĐ số 13 
Tăng giảm 

Chỉ tiêu theo 

nghị quyết 42 
Tăng giảm 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) (7) (8)=(5)-(7) (9) (10)=(5)-(9) 

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN       50,00 -50,00 50 -50 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 24,77 109,35 84,58 123,71 -14,36 123 -14 

2.7 Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh SKC 34,03 33,49 -0,54 81,40 -47,91 82 -49 

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS               

2.9 Đất phát triển hạ tầng DHT 593,29 884,65 291,36 1.118,94 -234,29 1.119 -234 

  Đất giao thông DGT 434,21 634,27 200,06 614,24 20,04 625 9 

  Đất thủy lợi DTL 83,11 94,60 11,48 66,83 27,77 54 41 

  Đất công trình năng lượng DNL 0,51 2,22 1,72 0,69 1,53 1 1 

  Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 1,77 1,77   1,72 0,05 2 0 

  Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 2,73 2,85 0,12 4,40 -1,55 4 -1 

  Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 11,21 13,27 2,05 32,90 -19,63 33 -20 

  Đất xây dựng cơ sở giáo dục-đào tạo DGD 35,71 38,12 2,41 121,62 -83,50 122 -84 

  Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao DTT 5,43 75,67 70,24 248,60 -172,93 249 -173 

  Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 11,95 11,95   17,01 -5,06 20 -8 

  Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH 1,57 2,04 0,46 0,66 1,38   2 

  Đất chợ DCH 5,07 7,89 2,81 10,28 -2,39 9 -1 

2.10 Đất có di tích, lịch sử - văn hóa DDT 36,91 38,16 1,25 88,73 -50,57 89 -51 

2.11 Đất danh lam, thắng cảnh DDL               

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 3,83 3,83   28,25 -24,42 28 -24 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 259,72 256,28 -3,44 200,76 55,52 201 55 
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STT  Chỉ tiêu sử dụng đất 
Mã 

QH 

Diện 

tích hiện 

trạng 

năm 

2020 

Chỉ tiêu sử dụng đất 

trong KH năm 2021 

So với ĐCQHSDĐ đến 

2020 thành phố 

So với Nghị quyết 42/NQ-

CP (Biểu 03/CT) 

Diện tích Tăng giảm 
Chỉ tiêu theo 

QĐ số 13 
Tăng giảm 

Chỉ tiêu theo 

nghị quyết 42 
Tăng giảm 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) (7) (8)=(5)-(7) (9) (10)=(5)-(9) 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 403,31 533,48 130,18 550,99 -17,51 551 -18 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 24,53 28,10 3,57 34,00 -5,90 34 -6 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 5,99 5,99   53,36 -47,37 53 -47 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DGN               

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 3,91 3,91   3,58 0,33 4 0 

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng 
NTD 39,25 38,26 -0,99 63,14 -24,88 63 -25 

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ SKX 1,64 1,64   40,46 -38,82     

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 3,57 3,69 0,12 3,83 -0,14     

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 104,58 93,61 -10,97 33,79 59,82     

2.23 Đất cơ sở tín ngư ng TIN 4,43 4,37 -0,06 4,66 -0,28     

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 274,76 265,04 -9,72 254,56 10,48     

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 48,22 46,08 -2,13 22,39 23,69     

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 1,81 13,74 11,92   13,74 
 

  

3 Đất chưa sử dụng CSD 140,97 58,46 -82,51 16,29 42,17 16 42 

4 Đất khu công nghệ cao* KCN               

5 Đất khu kinh tế* KKT 7.793,82 7.793,82   7.793,75 0,07 7.794 0 

6 Đất đô thị* KDT 1.208,95 1.418,65 209,70 3.567,95 -2.149,30 3.568 -2.149 

Ghi chú * không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên 
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a. Đất nông nghiệp 

Diện tích đất nông nghiệp năm 2021 là 5.294,29 ha, giảm 432,28 ha so 

với năm 2020, cao hơn 381,32 ha so với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được 

duyệt (4.912,98 ha) và phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ. Diện tích không 

thay đổi mục đích trong năm kế hoạch là 5.294,29 ha, bao gồm: 

 - Đất trồng lúa: Có 511,55 ha, giảm 96,64 ha so với năm 2020, cao hơn 

46,28 ha so với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được duyệt (465,27 ha) và phù 

hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ. 

Diện tích đất trồng lúa không thay đổi mục đích trong năm kế hoạch là 

511,55 ha, giảm 96,64 ha so với năm 2020 do chuyển sang: đất quốc phòng 0,09 

ha; đất an ninh 4,86 ha; đất thương mại dịch vụ 7,62 ha; đất phát triển hạ tầng 

37,88 ha (đất giao thông 32,55 ha, đất thủy lợi 0,08 ha, đất công trình năng 

lượng 0,15 ha, đất cơ sở y tế 0,86 ha, đất giáo dục 1,00 ha, đất xây dựng cơ sở 

thể dục thể thao 2,48 ha, đât chợ 0,76 ha); đất ở tại nông thôn 0,60 ha; đất ở tại 

đô thị 30,17 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,70 ha; đất khu vui chơi, giải trí 

công cộng 8,66 ha; đất phi nông nghiệp khác 4,71 ha. Trong đó: 

+ Đất chuyên trồng lúa nước: Có 467,91 ha, giảm 94,72 ha so với hiện 

trạng năm 2020, cao hơn 26,81 ha so với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được 

duyệt và phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ. Diện tích không thay đổi mục 

đích sử dụng trong năm kế hoạch là 467,91 ha. Diện tích đất chuyên trồng lúa 

nước giảm do chuyển sang đất quốc phòng 0,09 ha; đất an ninh 4,86 ha; đất 

thương mại dịch vụ 7,62 ha; đất phát triển hạ tầng 37,31 ha (đất giao thông 

31,98 ha, đất thủy lợi 0,08 ha, đất công trình năng lượng 0,15 ha, đất cơ sở y tế 

0,86 ha, đất giáo dục 1,00 ha, đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 2,48 ha, đât 

chợ 0,76 ha); đất ở tại nông thôn 0,60 ha; đất ở tại đô thị 29,10 ha; đất xây dựng 

trụ sở cơ quan 0,70 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 8,38 ha; đất phi nông 

nghiệp khác 4,71 ha. 

- Đất trồng cây hàng năm khác: Có 419,37 ha, giảm 178,46 ha so với hiện 

trạng năm 2020, cao hơn 7,30 ha so với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được 

duyệt (412,07 ha) và phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ. 

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch là 419,37 

ha. Diện tích giảm do chuyển sang đất quốc phòng 3,59 ha; đất an ninh 3,37 ha; 

đất thương mại - dịch vụ 10,06 ha; đất phát triển hạ tầng 82,76 ha (đất giao 

thông 70,83 ha, đất thủy lợi 9,15 ha, đất công trình năng lượng 1,04 ha, đất xây 

dựng cơ sở văn hóa 0,14 ha, đất cơ sở y tế 0,32 ha, đất xây dựng cơ sở giáo dục 

và đào tạo 1,23 ha, đất chợ 0,05 ha); đất có di tích lịch sử - văn hóa 0,10 ha); 

đất ở tại nông thôn 5,45 ha; đất ở tại đô thị 58,14 ha; đất xây dựng trụ sở cơ 
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quan 3,02 ha, đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,18 ha, đất 

sinh hoạt cộng đồng 0,21 ha, đất khu vui chơi, giải trí công cộng 9,59 ha, đất phi 

nông nghiệp khác 2,00 ha. 

- Đất trồng cây lâu năm: Có 278,86 ha, thực giảm 23,65 ha so với hiện trạng 

năm 2020, cao hơn 147,69 ha so với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được duyệt và 

phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ. Diện tích đất trồng cây lâu năm không thay 

đổi mục đích trong năm kế hoạch là 278,86 ha. Diện tích giảm do chuyển sang: 

đất phát triển hạ tầng 15,09 ha (đất giao thông 13,62 ha, đất thủy lợi 0,61 ha, đất 

công trình năng lượng 0,24 ha, đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 0,06 ha, đất 

xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ 0,46 ha, đất chợ 0,10 ha, đất có di tích 

lịch sử văn hóa 0,02 ha); đất ở tại đô thị 5,98 ha; đất nghĩa trang, nghĩa địa nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 0,06 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 2,00 ha.  

- Đất rừng phòng hộ: Có 867,84 ha, thực giảm 20,07 ha so với hiện trạng 

năm 2020, thấp hơn 159,98 ha so với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được duyệt 

(1.027,82 ha) do cập nhật kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 có sự biến động lớn về 

dienj tích đất rừng theo kết quả công bố hiện trạng rừng năm 2019. Diện tích đất 

rừng phòng hộ không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch là 867,84 

ha. Diện tích giảm 20,07 ha do chuyển sang: đất giao thông 20,00 ha thực hiện 

dự án Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn; đất năng lượng 0,07 ha. 

- Đất rừng sản xuất: Có 3.184,65 ha, thực giảm 112,64 ha so với hiện 

trạng năm 2020, cao hơn 359,63 ha so với so với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch 

được duyệt (1.027,82 ha) do cập nhật kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 có sự biến 

động lớn về diện tích đất rừng theo kết quả công bố hiện trạng rừng năm 2019. 

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch là 3.184,65 ha. 

Diện tích giảm do chuyển sang: đất quốc phòng 3,34 ha, đất an ninh 2,53 ha, đất 

thương mại – dịch vụ 49,33 ha, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2,00 ha; đất 

phát triển hạ tầng 45,56 ha (đất giao thông 22,79 ha, đất công trình năng lượng 

0,02 ha, đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 20,80 ha; đất chợ 1,95 ha); đất ở tại 

đô thị 4,68 ha; đất phi nông nghiệp khác 5,21 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản: Có 18,26 ha, giảm 2,15 ha so với hiện trạng 

năm 2020, thấp hơn 3,96 ha so với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

được duyệt (22,23 ha), phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ. Diện tích không 

thay đổi mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch là 18,26 ha. Diện tích giảm 

do chuyển sang: đất phát triển hạ tầng 0,47 ha; đất ở tại nông thôn 0,20 ha, đất ở 

tại đô thị 1,48 ha. 

- Đất nông nghiệp khác: Có 13,76 ha, tăng 1,34 ha so với năm 2020. Diện 

tích không thay đổi trong năm kế hoạch là 12,42 ha, diện tích được lấy từ đất trồng 

lúa để thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm, xã Quảng Lạc 
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b. Đất phi nông nghiệp 

Đến năm 2021, diện tích đất phi nông nghiệp của thành phố là 2.441,07 

ha, tăng 514,78 ha so với hiện trạng năm 2020, thấp hơn 423,41 ha so với chỉ 

tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt (2.864,48 ha) và phù hợp với 

chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm 

kế hoạch là 1.926,28 ha. Bao gồm các loại đất sau: 

- Đất quốc phòng: Có 54,82 ha, thực tăng 6,36 ha so với năm 2020 và 

thấp hơn 14,28 ha so với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt 

(69,10 ha), phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ. Diện tích không thay đổi mục 

đích sử dụng trong năm kế hoạch là 47,76 ha. Trong đó tăng là 7,06 ha do các 

loại đất khác chuyển sang cụ thể là: đất trồng lúa 0,09 ha; đất trồng cây hàng 

năm khác 3,59 ha; đất rừng sản xuất 3,34 ha; đất phát triển hạ tầng 0,03 ha; đất 

chưa sử dụng 0,01 ha. Đồng thời cũng giảm 0,70 ha do chuyển sang đất ở tại đô 

thị. Diện tích tăng thêm để thực hiện các dự án: 

Bảng 11: Hạng mục công trình, dự án thực hiện năm 2021 

– đất quốc phòng 

STT Hạng mục công trình 
Diện tích 

QH (ha) 
Địa điểm Ghi chú 

1 
Sân bay trực thăng Quảng Lạc/Quân 

khu I 
2,84 

X. Quảng Lạc; 

 P. Chi Lăng 
Chuyển tiếp 

2 

Dự án quốc phòng (Doanh trại Ban chỉ 

huy quân sự thành phố - Nhà công vụ 

của Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn) 

2,94 X. Mai Pha Chuyển tiếp 

3 
Xây dựng một số công trình trong căn 

cứ chiến đấu của thành phố 
4,12 X. Quảng Lạc Chuyển tiếp 

- Đất an ninh: Có 22,57 ha, tăng 13,31 ha so với hiện trạng năm 2020 và 

thấp hơn 15,07 ha so với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt 

(37,64 ha), phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ. Diện tích không thay đổi mục 

đích sử dụng trong năm kế hoạch là 9,26 ha. Diện tích tăng thêm được lấy từ: 

đất trồng lúa 4,86 ha; đất trồng cây hàng năm khác 3,37 ha; đất trồng cây lâu 

năm 0,10 ha; đất rừng sản xuất 2,53 ha, đất phát triển hạ tầng 1,03 ha; đất ở tại 

nông thôn 0,93 ha; đất ở tại đô thị 0,07 ha, đất trụ sở cơ quan 0,10 ha; để tiếp tục 

thực hiện dự án:  

Bảng 12: Hạng mục công trình, dự án thực hiện năm 2021 

– đất an ninh 

STT Hạng mục công trình 
Diện tích 

QH (ha) 
Địa điểm Ghi chú 

1 Trụ sở công an phường Tam Thanh 0,15 P. Tam Thanh Chuyển tiếp 
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STT Hạng mục công trình 
Diện tích 

QH (ha) 
Địa điểm Ghi chú 

2 

Doanh trại Tiểu đoàn 2-Trung đoàn 

27 thuộc Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động 

Bộ Công an 

8,63 
X. Hoàng 

Đồng 
Chuyển tiếp 

3 Trụ sở công an tỉnh Lạng Sơn 12,47 X. Mai Pha Chuyển tiếp 

- Đất thương mại - dịch vụ: Có 109,35 ha, tăng 84,58 ha so với hiện trạng 

năm 2020 và thấp hơn 14,36 ha so với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

được duyệt (123,71 ha), phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ. Diện tích không 

thay đổi mục đích trong năm kế hoạch là 24,44 ha. Trong đó: Thực tăng là 84,91 

ha được lấy từ đất trồng lúa 7,62 ha; đất trồng cây hàng năm khác 10,06 ha; đất 

rừng sản xuất 49,33 ha; ha, đất phát triển hạ tầng 2,21 ha; đất ở tại nông thôn 

0,04 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,16 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,02 ha; 

đất khu vui chơi, giải trí công cộng 6,00 ha; đất sông ngòi, kênh, rạch, suối 3,07 

ha; đất chưa sử dụng 6,40 ha. Đồng thời giảm 0,33 ha do chuyển sang: đất ở tại 

đô thị. Diện tích tăng thêm để thực hiện các dự án: 

Bảng 13: Hạng mục công trình, dự án thực hiện năm 2021 

– đất thương mại - dịch vụ 

STT Hạng mục công trình 
Diện tích 

QH (ha) 
Địa điểm Ghi chú 

1 

Đấu giá đất thương mại - dịch vụ khu 

đất trụ sở làm việc (cũ) của Cục Thuế 

tỉnh, địa chỉ số 31, đường Lê Lợi, 

phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn 

0,16 P. Vĩnh Trại Bổ sung mới 

2 
Khách sạn, Sân Golf Hoàng Đồng - 

Lạng Sơn (Quy mô 192,85 ha) 
192,85 X. Hoàng Đồng Chuyển tiếp  

3 

Dự án đầu tư trồng rừng, chăm sóc 

rừng kết hợp xây dựng khu du lịch sinh 

thái và bảo vệ môi trường (Công ty 

TNHH Huy Hoàng) – quy mô 30,1 ha 

7,92 X. Hoàng Đồng Chuyển tiếp 

4 

Dự án Khu du lịch sinh thái, nghỉ 

dư ng, vui chơi giải trí Thác Soong 

Cau (EmerHill) xã Quảng Lạc 

82,5 X. Hoàng Đồng Chuyển tiếp 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Có 33,49 ha, giảm 0,54 ha so với 

hiện trạng năm 2020 và thấp hơn 47,91 ha so với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất được duyệt (81,40 ha), phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ. Diện 

tích không thay đổi mục đích trong năm kế hoạch là 31,49 ha. Trong đó, giảm 

2,54 ha do chuyển sang: đất phát triển hạ tầng 0,53 ha; đất ở tại đô thị 1,89 ha 

Đồng thời diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tăng 2,00 ha được lấy từ: 

rừng sản xuất 2,00 ha; để thực hiện các công trình sau: 
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Bảng 14: Hạng mục công trình, dự án thực hiện năm 2021 

– đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

STT Hạng mục công trình 
Diện tích 

QH (ha) 
Địa điểm 

1 
Quy hoạch Khu giết mổ tập trung Thành phố Lạng 

Sơn 
0,4 

X. Hoàng Đồng; 

Xã Quảng Lạc 

2 
Quy hoạch trụ sở + Nhà công vụ Công ty TNHH Hà 

Sơn (mở rộng thêm 0,45 ha, tổng quy mô là 2 ha) 
0,45 X. Mai Pha 

- Đất phát triển hạ tầng cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Có 884,65 ha, thực 

tăng 291,36 ha so với hiện trạng năm 2020 và thấp hơn 234,29 ha so với chỉ tiêu 

điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt (1.118,94 ha), phù hợp với chỉ tiêu 

cấp tỉnh phân bổ. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế 

hoạch là 583,67 ha. Trong đó: Diện tích tăng thêm 300,98 ha được lấy từ đất 

trồng lúa 37,88 ha; đất trồng cây hàng năm khác 82,76 ha; đất trồng cây lâu năm 

15,09 ha; đất rừng phòng hộ 20,07 ha; đất rừng sản xuất 45,56 ha; đất nuôi trồng 

thủy sản 0,47 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,53 ha; đất ở tại nông thôn 

7,80 ha; đất ở tại đô thị 7,66 ha; đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,50 ha; đất sinh hoạt 

cộng đồng 0,10 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 28,41 ha; đất cơ sở tín 

ngư ng 0,01 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 5,57 ha; đất có mặt nước 

chuyên dùng 1,21 ha; đất chưa sử dụng 47,36 ha. Đồng thời giảm 9,62 ha, do 

chuyển sang đất quốc phòng 0,03 ha; đất an ninh 1,03 ha; đất thương mại dịch 

vụ 2,21 ha; đất ở tại nông thôn 0,03 ha; đất ở tại đô thị 5,75 ha; đất xây dựng trụ 

sở cơ quan 0,01 ha; đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,03 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 

0,02 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,23 ha. Ngoài ra còn có sự chuyển 

đổi trong nội bộ đất phát triển hạ tầng. 

Các loại đất trong đất phát triển hạ tầng đến năm 2020 bao gồm: 

+ Đất giao thông: 634,27 ha, thực tăng 200,06 ha so với năm 2020. 

Trong đó, diện tích tăng 209,62 ha được lấy từ: đất trồng lúa 32,55 ha, đất 

trồng cây hàng năm khác 70,83 ha, đất trồng cây lâu năm 13,62 ha, đất rừng 

phòng hộ 20,00 ha, đất rừng sản xuất 22,79 ha, đất nuôi trồng thủy sản 0,47 ha, 

đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,53 ha, đất thủy lợi 1,04 ha, đất giáo dục 

0,08 ha, đất ở tại nông thôn 6,68 ha, đất ở tại đô thị 7,01 ha, đất nghĩa trang, 

nghĩa địa 0,50 ha, đất sinh hoạt cộng đồng 0,07 ha, đất cơ sở tín ngưỡng 0,01 

ha, đất sông ngòi kênh rạch, suối 4,52 ha, đất có mặt nước chuyên dùng 0,35 

ha, đất chưa sử dụng 28,57 ha. Đồng thời giảm 9,56 ha do chuyển sang: đất 

quốc phòng 0,02 ha, đất thương mại dịch vụ 2,21 ha, đất thủy lợi 0,21 ha, đất 

năng lượng 0,01 ha, đất chợ 0,02 ha, đất có di tích lịch sử văn hóa 0,18 ha, đất 
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ở tại đô thị 5,70 ha, đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,01 ha; đất nghĩa trang, nghĩa 

địa 0,03 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,23 ha. 

+ Đất thủy lợi: Có 94,60 ha, tăng 11,48 ha so với năm 2020. Trong đó, thực 

tăng là 12,64 ha được lấy từ đất trồng lúa 0,08 ha, đất trồng cây hàng năm khác 

9,15 ha, đất trồng cây lâu năm 0,61 ha, đất giao thông 0,21 ha, đất chợ 0,09 ha, 

đất ở tại đô thị 0,48 ha, đất sinh hoạt cộng đồng 0,03 ha, đất sông ngòi, kênh rạch 

suối 1,03 ha, đất có mặt nước chuyên dùng 0,86 ha, đất chưa sử dụng 0,11 ha. 

Đồng thời, diện tích cũng giảm 1,16 ha do chuyển sang: đất giao thông 1,04 ha, 

đất chợ 0,01 ha, đất có di tích lịch sử văn hóa 0,10 ha, đất ở tại đô thị 0,01 ha. 

+ Đất công trình năng lượng: Có 2,22 ha, tăng 1,72 ha so với năm 2020. 

Diện tích tăng được lấy từ đất trồng lúa 0,15 ha, đất trồng cây hàng năm khác 1,04 

ha, đất trồng cây lâu năm 0,24 ha, đất rừng phòng hộ 0,07 ha, đất rừng sản xuất 

0,02 ha, đất giao thông 0,01 ha, đất ở tại nông thôn 0,07 ha, đất ở tại đô thị 0,08 

ha, đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,01 ha, đất sông ngòi, kênh rạch suối 0,03 ha. 

+ Đất bưu chính viễn thông: có 1,77 ha, không biến động so với năm 2020; 

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa: có 2,85 ha, tăng 0,12 ha so với năm 2020. 

Trong đó, thực tăng là 0,14 ha được lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 0,14 ha. 

Đồng thời cũng giảm 0,01 ha do chuyển sang đất có di tích lịch sử văn hóa. 

+ Đất xây dựng cơ sở y tế:có  13,27 ha, tăng 2,05 ha so với năm 2020. 

Diện tích tăng thêm được lấy từ: đất trồng lúa 0,86 ha, đất trồng cây hàng năm 

khác 0,32 ha; đất ở tại nông thôn 0,70 ha; đất ở tại đô thị 0,08 ha; đất chưa sử 

dụng 0,19 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo: có  38,12 ha, tăng 2,41 ha so 

với năm 2020. Trong đó, diện tích tăng 0,14 ha được lấy từ đất trồng lúa 1,00 

ha; đất trồng cây hàng năm khác 1,23 ha; đất ở tại nông thôn 0,32 ha. Đồng 

thời cũng giảm 0,14 ha do chuyển sang đất giao thông 0,08 ha; đất ở tại nông 

thôn 0,03 ha; đất ở tại đô thị 0,03 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao: có 75,67 ha, tăng 70,24 ha so 

với năm 2020. Do các loại đất khác chuyển sang cụ thể là: đất trồng lúa 2,48 

ha; đất trồng cây lâu năm 0,06 ha; đất rừng sản xuất 20,80 ha; đất khu vui chơi, 

giải trí công cộng 28,41 ha; đất chưa sử dụng 18,49 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở dịch vụ - xã hội: có 11,95 ha không có sự thay đổi 

so với năm 2020. 

+ Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ: có 2,04 ha tăng 0,46 so với 

năm 2020, diện tích tăng được lấy từ đất trồng cây lâu năm. 
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+ Đất chợ: có  7,89 ha, tăng 2,81 ha so với năm 2020. Trong đó thực tăng 

là 2,92 ha do lấy từ đất trồng lúa 0,76 ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,05 

ha; đất trồng cây lâu năm 0,10 ha; đất rừng sản xuất 1,95 ha; đất giao thông 

0,02 ha; đất thủy lợi 0,01 ha; đất ở tại nông thôn 0,03 ha. Ngoài ra đất chợ 

cũng giảm 0,11 ha, do chuyển sang đất thủy lợi 0,09 ha và đất sinh hoạt cộng 

đồng 0,02 ha. 

Diện tích tăng thêm thực hiện các công trình, dự án sau: 

Bảng 15: Hạng mục công trình, dự án thực hiện năm 2021 

– đất phát triển hạ tầng 

STT Hạng mục công trình 
Mã 

QH 

Diện 

tích QH 

(ha) 

Địa điểm 

1 
Đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn đoạn cửa 

khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng 
DGT 

 

78,50 

 

Xã Mai Pha,  

Hoàng Đồng 

2 Bãi đỗ  xe buýt xã Mai Pha DGT 
1,00 

 
X. Mai Pha 

3 Cải tạo vỉa hè đường Trần Đăng Ninh DGT 
0,01 

 

P: Tam Thanh, 

Hoàng Văn Thụ 

4 

Chỉnh trang, cải tạo vỉa hè các đường: Lê Lợi 

(đoạn từ Trần Đăng Ninh đến Bà Triệu); 

đường Bà Triệu (từ đường Lê Lợi đến Lý 

Thái Tổ). 

DGT 
0,03 

 

P. Vĩnh Trại,  

Đông Kinh 

5 Cải tạo, nâng cấp đường Chu Văn An DGT 0,78 P. Đông Kinh 

6 
Cầu 17/10, thành phố Lạng Sơn (Hạng mục 

Đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài) 
DGT 1,05 P. Đông Kinh 

7 
Đường dẫn vào Khu tái định cư đường Lý 

Thái Tổ (kéo dài) 
DGT 1,58 

P. Đông Kinh;  

Xã Mai Pha 

8 
Cải tạo nâng cấp đường Bà Triệu (đoạn Đ. Lê 

Lợi - Đ.Nguyễn Đình Chiểu) 
DGT 1,69 P. Đông Kinh 

9 
Đường vào di tích khảo cổ học Mai Pha, xã 

Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 
DGT 0,15 X. Mai Pha 

10 

Trục đường đối ngoại và hạ tầng kỹ thuật 

Khu TĐC thuộc dự án trụ sở làm việc công 

an tỉnh 

DGT 

 

0,15 

 

X. Mai Pha 

11 
Đường nhánh phía Tây giáp khu nhà ở Xã 

hội số 2, thành phố Lạng Sơn 
DGT 0,55 P.Đông Kinh 

12 
Mở rộng đường ngõ qua khu đất Bệnh viện Y 

dược học cổ truyền cũ 
DGT 0,01 P. Chi Lăng 

13 
Nhà máy xử lý nước thuộc hệ thống cấp nước 

thành phố giai đoạn II 
DTL 1,92 X. Mai Pha 

14 Kè sông Kỳ Cùng giai đoạn 1 DTL 0,54 P.  Đông Kinh 
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STT Hạng mục công trình 
Mã 

QH 

Diện 

tích QH 

(ha) 

Địa điểm 

15 
Dự án kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng, thành phố 

Lạng Sơn (đợt 4 giai đoạn II) 
DTL 1,80 

P. Chi Lăng, X, Mai 

Pha; Đông Kinh 

16 
Kè bờ trái sông Kỳ Cùng, đoạn từ sân bay 

Mai Pha đến cầu Đông Kinh 
DTL 4,16 Xã Mai Pha 

17 Dự án Kè suối Lao Ly DTL 1,90 
P.  Hoàng Văn Thụ, 

Tam Thanh, Vĩnh Trại 

18 
Cải tạo suối Ngọc Tuyền và lắp đặt hệ thống 

dẫn nước từ đập Nà Tâm về Động Nhị Thanh 
DTL 0,30 

P. Tam Thanh; X. 

Hoàng Đồng 

19 
Trạm cấp nước phục vụ tưới cây, vệ sinh 

đường phố và PCCC thành phố Lạng Sơn 
DTL 0,05 P. Đông Kinh 

20 
Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành 

phố Lạng Sơn - giai đoạn 1 
DTL 0,02 P. Tam Thanh 

21 
Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập 

WB8, tỉnh Lạng Sơn: Hồ Bó Chuông 
DTL 0,36 X. Mai Pha 

22 
Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập 

WB8, tỉnh Lạng Sơn: Hồ Thâm Sỉnh 
DTL 0,08 X. Hoàng Đồng 

23 
Cải tạo nâng cấp Ao Hang Hủi; Mương thoát 

nước ra ao Hang Hủi 
DTL 1,12 P. Tam Thanh 

24 Mở rộng trường Dân tộc nội trú DGD 0,17 X. Mai Pha 

25 Xây dựng trường Mầm non xã Hoàng Đồng DGD 0,43 X. Hoàng Đồng 

26 Khách sạn Sân Golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn DGD 0,24 X. Hoàng Đồng 

27 Trạm y tế xã Mai Pha DYT 
0,175 

 
X. Mai Pha 

28 Trạm y tế phường Tam Thanh DYT 0,09 P. Tam Thanh 

29 Dự án Bệnh viện Y Dược học cổ truyền DYT 0,18 X. Hoàng Đồng 

30 

Mở rộng Trung tâm Ứng dụng, phát triển 

khoa học - công nghệ và Đo lường, chất 

lượng sản phẩm 

DKH 0,46425 P. Đông Kinh 

31 

Xây dựng công trình công cộng phục vụ sinh 

hoạt văn hóa, thể thao cộng đồng khối Đại 

Thắng 

DTT 0,14 P. Chi Lăng 

32 Xây dựng sân thể thao thôn Rọ Phải DTT 0,013 X. Mai Pha 

33 Hạng mục đất hạ tầng trong các khu đô thị  80,13 

P. Hoàng Văn Thụ, 

P.Vĩnh Trại, P. Tam 

Thanh, P. Chi Lăng, P. 

Đông Kinh,X. Hoàng 

Đồng, X. Mai Pha 

- Đất có di tích, lịch sử - văn hóa: Có 38,16 ha, tăng 1,25 ha so với năm 

2020 và thấp hơn 50,57 ha so với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được 
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duyệt (1.118,94 ha), phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ. Diên tích không thay 

đổi trong năm kế hoạch là 36,91 ha. Diện tích tăng thêm được lấy từ đất trồng cây 

hàng năm khác 0,10 ha; đất trồng cây lâu năm 0,02 ha; đất phát triển hạ tầng 0,29 

ha; đất ở tại đô thị 0,83 ha. Trong năm tiếp tục thực hiện 4 dự án: 

Bảng 16: Hạng mục công trình, dự án thực hiện năm 2021 

– đất có di tích – lịch sử văn hóa 

STT Hạng mục công trình 
Diện tích 

QH (ha) 
Địa điểm Ghi chú 

1 
Cải tạo, mở rộng cảnh quan khuôn 

viên trước cửa Hang Tam Thanh 
0,12 P.Tam Thanh Chuyển tiếp 

2 

Cải tạo, mở rộng cảnh quan cổng 

sau hang Nhị Thanh đến khuôn 

viên hang Tam Thanh 

0,72 P.Tam Thanh Chuyển tiếp 

3 Tu bổ di tích đền Tả Phủ 0,03 P. Hoàng Văn Thụ Chuyển tiếp 

4 Tu bổ di tích đình Pác Mòong 0,10 X. Quảng Lạc Chuyển tiếp 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: Có 3,83 ha không có sự thay đổi so với năm 

2020 và thấp hơn 24,42 ha so với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được 

duyệt (28,25 ha), phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ. 

- Đất ở tại nông thôn: Có 256,28 ha, giảm 3,44 ha so với hiện trạng năm 

2020 và cao hơn 55,52 ha so với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được 

duyệt (200,76 ha), cao hơn so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ, do cập nhật diện tích 

theo kết quả kiểm kê đất đai 2019.  

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch là 249,59 

ha. Trong đó: thực giảm là 10,13 ha, do chuyển sang đất công an 0,93 ha; đất 

thương mại, dịch vụ 0,04 ha; đất phát triển hạ tầng 7,80 ha; đất ở tại đô thị 1,36 

ha. Đồng thời cũng tăng 6,68 ha, được lấy từ đất trồng lúa 0,60 ha; đất trồng cây 

hàng năm khác 5,45 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,20 ha; đất xây dựng cơ sở giáo 

dục đào tạo 0,03 ha. Diện tích tăng thêm đất ở tại nông thôn để thực hiện các 

công trình sau: 

Bảng 17: Hạng mục công trình, dự án thực hiện năm 2021 

– đất ở tại nông thôn 

STT Hạng mục công trình 
Diện tích 

QH (ha) 
Địa điểm Ghi chú 

1 
Quy hoạch đất ở khu đất tập thể ngành nông 

nghiệp cũ thuộc thôn Phai Duốc 
0,28 X. Mai Pha Chuyển tiếp 

2 

Quy hoạch đất ở khu đất Công ty Cổ phần 

Vật tư Nông nghiệp Lạng Sơn - thôn Hoàng 

Tân 

0,16 
X. Hoàng 

Đồng 
Bổ sung mới 
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STT Hạng mục công trình 
Diện tích 

QH (ha) 
Địa điểm Ghi chú 

3 

Quy hoạch đất ở khu đất Công ty quản lý và 

sửa chữa đường bộ Lạng Sơn - thôn Hoàng 

Tân 

0,33 
X. Hoàng 

Đồng 
Bổ sung mới 

4 
Khu đất thuộc trường tiểu học xã Hoàng 

Đồng - thôn Hoàng Tân 
0,28 

X. Hoàng 

Đồng 
Bổ sung mới 

5 

Đấu giá khu đất theo Quyết định số 

1341/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn (thuộc thửa đất số 198, tờ bản 

đồ địa chính số 09 xã Mai Pha ) 

0,03286 X. Mai Pha Chuyển tiếp 

6 
Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại nông thôn 

đối với ô đất tại thôn Tân lập 
0,065 X. Mai Pha Chuyển tiếp 

7 

Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại nông thôn 

tại khu đất đường cụt trên địa bàn thôn Khòn 

Khuyên, xã Mai Pha 

0,015 X. Mai Pha Chuyển tiếp 

8 
Khu Tái định cư dự án Khách sạn sân Golf 

Hoàng Đồng 
3,68 

X. Hoàng 

Đồng 
Chuyển tiếp 

9 
Quỹ đất để chuyển mục đích sử dụng cho các 

hộ gia đình, cá nhân 
1,94 Các xã Bổ sung mới 

- Đất ở tại đô thị: Có 533,48 ha, thực tăng 130,18 ha so với hiện trạng 

năm 2020 và thấp hơn 17,51 ha so với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

được duyệt (550,99 ha), phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ.  

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch là 393,43 

ha. Trong đó: Tăng 140,05 ha được lấy từ đất lúa 30,17 ha; đất trồng cây hàng 

năm khác 58,14 ha, đất trồng cây lâu năm 5,98 ha, đất rừng sản xuất 4,68 ha, đất 

nuôi trồng thủy sản 1,48 ha; đất quốc phòng 0,70 ha; đất thương mại - dịch vụ 

0,33 ha, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,89 ha; đất phát triển hạ tầng 5,75 ha 

(đất giao thông 5,70 ha, đất thủy lợi 0,01 ha, đất xây dựng cơ sở giáo dục – đào 

tạo 0,03 ha), đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,16 ha, đất ở tại nông thôn 1,36 ha, đất 

xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp ha, đất làm nghĩa trang, nghĩa địa 0,74 ha, 

đất sinh hoạt cộng đồng 0,04 ha, đất cơ sở tín ngư ng 0,05 ha, đất có mặt nước 

chuyên dùng 0,92 ha, đất chưa sử dụng 27,67 ha. Đồng thời giảm 9,88 ha do 

chuyển sang đất an ninh 0,07 ha; đất phát triển hạ tầng 7,66 ha (đất giao thông 

7,01 ha, đất thủy lợi 0,48 ha, đất công trình năng lượng 0,08 ha, đất xây dựng cơ 

sở y tế 0,08 ha), đất có di tích lịch sử văn hóa 0,83 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 

0,05 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 1,27 ha. Diện tích tăng thêm để thực 

hiện các công trình dự án sau: 
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Bảng 18: Hạng mục công trình, dự án thực hiện năm 2021 

– đất ở tại đô thị 

STT Hạng mục công trình 
Diện tích 

QH (ha) 
Địa điểm 

1 Khu đô thị mới Mai Pha. 91,73 X. Mai Pha 

2 Khu tái định cư, dân cư  Nam Nguyễn Đình Chiểu 16,63 P. Đông Kinh 

3 
Khu A tái định cư I - Mai Pha, thành phố Lạng 

Sơn 
7,84 X. Mai Pha 

4 Nhà ở xã hội, thành phố Lạng Sơn - Nhà số 02 1,847 P. Đông Kinh 

5 Khu đô thị Phú Lộc II và đường 37m 12,64 P. Hoàng Văn Thụ 

6 Khu đô thị Phú Lộc III 8,96 P. Hoàng Văn Thụ 

7 Khu đô thị Phú Lộc I 13,84 P. Hoàng Văn Thụ 

8 Khu đô thị Phú Lộc IV 31,16 P. Hoàng Văn Thụ 

9 
Dự án TĐC Phú Lộc IV - Điểm tái định cư tiếp 

giáp nút giao thông số 4 
1,94 P. Hoàng Văn Thụ 

10 Khu đô thị mới Bến Bắc 9,94 P. Tam Thanh 

11 Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I 57,17 X. Hoàng Đồng 

12 Điều chỉnh khu đô thị Nam Hoàng Đồng I 25,73 X. Hoàng Đồng 

13 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khối 9, phường Vĩnh 

Trại (Ao Cạn - Bãi Than) 
0,33 P. Vĩnh Trại 

14 Tiểu khu Tái định cư Khối 9 phường Vĩnh Trại 2,007 P. Vĩnh Trại 

15 
Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư và dân cư Mỹ 

Sơn 
2,717 P. Vĩnh Trại 

16 
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê Khu đất của 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lạng Sơn 
0,33 P. Vĩnh Trại 

17 
Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Trần Quang Khải, 

phường Chi Lăng 
2,65 P. Chi Lăng 

18 
Hạ tầng khu Dân cư khối 8, phường Đông Kinh 

(khu đất phía sau Trường Mầm non 2/9) 
1,63 P. Đông Kinh 

19 

Mở rộng Khu nhà ở xã hội TP Lạng Sơn - Nhà số 

02 (quy mô 1,74 ha đã tách hạng mục Đường 

nhánh phía Tây giáp khu nhà ở Xã hội số 2, thành 

phố Lạng Sơn 0,55 ha) 

1,19 P. Đông Kinh 

20 Khu dân cư khối 3, phường Hoàng Văn Thụ 1,39 P. Hoàng Văn Thụ 

21 Dự án Khu đô thị Hoàng Đồng 78,99 
X. Hoàng Đồng, P. 

Tam Thanh 

22 Dự án Khu đô thị mới Đông Kinh 17,95 P. Đông Kinh 

23 
Quy hoạch đất ở khu sân kho HTX Liên Thành, 

khối 7 
0,05 P. Đông Kinh 

24 
Quy hoạch đất ở khu Thực phẩm (Kho muối cũ), 

khối 10 
0,10 P. Đông Kinh 
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STT Hạng mục công trình 
Diện tích 

QH (ha) 
Địa điểm 

25 
Quy hoạch đất ở khu Hợp tác xã Thành Quang 

(khối 10) 
0,32 P. Tam Thanh 

26 
Quy hoạch đất ở khu đất của Đoàn Nghệ thuật 

Lạng Sơn, khối 8 
0,15 P. Tam Thanh 

27 Quy hoạch đất ở khu Ao Sở Nông nghiệp 0,15 P. Tam Thanh 

28 
Quy hoạch đất ở khu đất Điện lực Lạng Sơn (cũ) 

khối 10 
0,45 P. Tam Thanh 

29 Quy hoạch đất ở Khu Thị đội cũ (khối 8) 0,06 P. Tam Thanh 

30 
Quy hoạch đất ở khu Hội làm vườn tỉnh Lạng Sơn 

khối 3 
0,03 P. Tam Thanh 

31 QH đất ở khu Hợp tác xã Mẫu Sơn khối 3 0,01 P. Tam Thanh 

32 Quy hoạch đất ở Công ty xây lắp điện Lạng Sơn  0,15 P. Tam Thanh 

33 Quy hoạch đất ở Khu cơ khí (khối 7 + 8) 0,70 P. Tam Thanh 

34 
QH Khu đất cạnh Trường Việt Thắng cũ (nay là 

trường THCS Tam Thanh) khối 7+8 
0,45 P. Tam Thanh 

35 Quy hoạch đất ở khu Lò Vôi khối 8 0,10 P. Vĩnh Trại 

36 Quy hoạch đất ở Khu tập thể xí nghiệp Tinh Dầu 0,15 P. Vĩnh Trại 

37 
Quy hoạch đất ở từ đất Khu ao cạn, bãi than khối 

9 
0,10 P. Vĩnh Trại 

38 Quy hoạch đất ở đô thị khu 7 sào, khối 12 0,22 P. Hoàng Văn Thụ 

39 
Quy hoạch đất ở khu đất Công ty chăn nuôi (Trại 

Lợn) 
8,10 P. Chi Lăng 

40 Quy hoạch đất ở Khu tập thể Công an tỉnh 0,15 P. Chi Lăng 

41 

Khu đất do Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng 

giao thông Lạng Sơn quản lý tại đường Trần 

Quang Khải 

0,04 P. Chi Lăng 

42 
Quy hoạch đấu giá đất ở từ đất trụ sở phòng Quản 

lý đô thị 
0,04 P. Hoàng Văn Thụ 

43 
Quy hoạch đấu giá đất ở từ quỹ đất 12 % tại khu 

đô thị Phú Lộc I + II 
0,29 P. Hoàng Văn Thụ 

44 
Đấu giá quyền sử dụng đất Điểm trường mầm non 

17-10 ( Thửa 229 tờ BĐ số 24) 
0,01 P. Hoàng Văn Thụ 

45 
Đấu giá quyền sử dụng đất Điểm trường mầm non 

17-10 ( Thửa 33tờ bản đồ số 29) 
0,01 P. Hoàng Văn Thụ 

46 
Đấu giá quyền sử dụng đất Khu Công ty cổ phần 

cấp thoát nước 
0,06 P. Tam Thanh 

47 
Quy hoạch đấu giá đất ở từ đất Khu đất ao Hải 

Quan cũ 
0,36 P. Vĩnh Trại 

48 
Quy hoạch đấu giá đất ở từ đất Khu ao cạn, bãi 

than khối 9 
0,28 P. Vĩnh Trại 

49 
Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại đô thị các ô đất 

tại khu TĐC Nam Thành phố 
2,00 X. Mai Pha 
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STT Hạng mục công trình 
Diện tích 

QH (ha) 
Địa điểm 

50 Đấu giá nhà văn hóa khối Đại Thắng 0,01 P. Chi Lăng 

51 
Đấu giá đất ở Khu phòng Giáo dục - đào tạo 

thành phố 
0,15 P. Tam Thanh 

52 
Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại đô thị các ô đất 

tại khu TĐC khối 9 phường Đông Kinh 
0,02 P. Đông Kinh 

53 

Đấu giá khu đất tại đường Bắc Sơn, Khối 9, 

phường Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn (quy mô 

0,27728 ha. Lô đất LK-26.6.1: 1.490,0m2 đất ở 

liền kề; Lô đất CX-26.2: 48,0m2 đất cây xanh, thể 

dục thể thao; 1.184,8m2 đất giao thông nội bộ) 

0,15 P. Hoàng Văn Thụ 

54 

Đấu giá quyền sử dụng đất tại khối 8, phường 

Đông Kinh (khu đất Công ty Tập Đoàn Phú Thái 

trả lại Nhà nước) 

1,03 P. Đông Kinh 

55 
Đấu giá ô đất số 73, Khu A - Khu Chung cư Mỹ 

Sơn (thửa đất số 73, tờ số 10) 
0,01 P. Vĩnh Trại 

56 

Đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất trụ sở 

cũ Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn (hiện nay là 

Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn) tại 

số 05, đường Trần Hưng Đạo, Phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng Sơn 

0,13 P. Chi Lăng 

57 
Quỹ đất để chuyển MĐSD cho các hộ gia đình, cá 

nhân 
0,89 Các phường 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Có 28,10 ha, thực tăng 3,57 ha và thấp hơn 

5,90 ha so với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt (34,00 ha), 

phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ. Diện tích không thay đổi mục đích sử 

dụng trong năm kế hoạch là 24,11 ha. Trong đó: Diện tích tăng là 3,99 ha được 

lấy từ đất trồng lúa 0,70 ha, đất trồng cây hàng năm khác 3,02 ha, đất phát triển 

hạ tầng 0,01 ha (đất giao thông). Đồng thời giảm 0,42 ha, do chuyển sang đất 

thương mại dịch vụ 0,16 ha; đất ở tại đô thị 0,16 ha. Diện tích tăng thêm để 

thực hiện các công trình, dự án: 

Bảng 19: Hạng mục công trình, dự án thực hiện năm 2021 

– đất xây dựng trụ sở cơ quan 

STT Hạng mục công trình 
Diện tích 

QH (ha) 
Địa điểm Ghi chú 

1 Xây dựng Trụ sở UBND xã Mai Pha 0,26 X. Mai Pha Chuyển tiếp 

2 

Mở rộng trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh và 

xây dựng Trụ sở Tòa án nhân dân thành 

phố Lạng Sơn 

0,73 X. Mai Pha Chuyển tiếp 

3 Trụ  sở liên cơ quan thành phố Lạng Sơn 3,00 X. Mai Pha Chuyển tiếp 
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- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Có 5,99 ha không có sự thay 

đổi so với năm 2020 và thấp hơn 47,37 ha so với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất được duyệt (53,36 ha), phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ. Trong 

năm 2021 thực hiện 3 dự án trên nền đất trụ sở của tổ chức sự nghiệp không có 

sự chu chuyển đất đai. 

Bảng 20: Hạng mục công trình, dự án thực hiện năm 2021 

– đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

STT Hạng mục, dự án 
Diện tích 

tăng thêm  
Địa điểm Ghi chú 

1 
Trụ sở Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật 
0,168 

P. Tam 

Thanh 
Bổ sung mới 

2 
Trụ sở Phòng Giáo dục - Đào tạo  

thành phố Lạng Sơn 
0,125 P. Đông Kinh Chuyển tiếp 

3 

Xây dựng trụ sở ban tiếp công dân tỉnh tại 

khu đất Hội Nông dân (cũ) tại Khu A - 

Tái định cư I Mai Pha 

0,140 X. Mai Pha Chuyển tiếp 

- Đất cơ sở tôn giáo: Có 3,91 ha, giữ nguyên so với hiện trạng năm 2020 

và cao hơn 0,33 ha so với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt 

(3,58 ha) do cập nhật diện tích theo kết quả kiểm kê đất đai năm 2019. Diện tích 

không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch là 3,91 ha. Trong năm 

2021 không thực hiện công trình, dự án đất cơ sở tôn giáo. 

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Có 38,26 ha, 

giảm 0,99 so với hiện trạng năm 2020 và thấp hơn 24,88 ha so với chỉ tiêu điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt (63,14 ha) do cập nhật diện tích theo kết 

quả kiểm kê đất đai năm 2019 Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong 

năm kế hoạch 37,98 ha. Diện tích giảm 1,27 ha do chuyển sang: đất phát triển hạ 

tầng 0,50 ha (Cầu 17/10, thành phố Lạng Sơn), đất ở tại đô thị 0,74 ha (Khu 

TĐC và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, Khu đô thị mới Mai Pha).  

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Có 1,64 ha, giữ nguyên so 

với hiện trạng năm 2020, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm 

kế hoạch là 1,64 ha. 

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Có 3,69 ha, thực tăng 0,12 ha so với hiện trạng 

năm 2020, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch là 

3,42 ha. Trong đó: Diện tích tăng 0,28 ha được lấy từ: đất trồng cây hàng năm 

khác 0,21 ha, đất chợ 0,02 ha, đất ở tại đô thị 0,05 ha. Đồng thời giảm 0,16 ha 

do chuyển sang đất thương mại dịch vụ 0,02 ha, đất phát triển hạ tầng 0,10 ha 

(đất giao thông 0,07 ha, đất thủy lợi 0,03 ha); đất ở tại đô thị 0,04 ha (Đấu giá 
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nhà văn hóa khối Đại Thắng – phường Chi Lăng). Diện tích tăng thêm để thực 

hiện các công trình sau: 

Bảng 21: Hạng mục công trình, dự án thực hiện năm 2021 

– đất sinh hoạt cộng đồng 

STT Hạng mục công trình 
Diện tích 

QH (ha) 
Địa điểm Ghi chú 

1 Mở rộng Nhà văn hóa khối 11 0,02 P. Tam Thanh Chuyển tiếp 

2 Mở rộng Nhà văn hóa Khối 9 0,02 P. Tam Thanh Chuyển tiếp 

3 Mở rộng Nhà văn hóa khối 1 0,02 P. Vĩnh Trại Chuyển tiếp 

4 Xây dựng Nhà văn hóa khối 7 + 10 0,08 P. Đông Kinh Chuyển tiếp 

5 Mở rộng Nhà văn hóa Khối 2 0,07 P. Tam Thanh Chuyển tiếp 

6 Xây dựng nhà văn hóa thôn Co Măn 0,03 X. Mai Pha Chuyển tiếp 

7 
Mở rộng NVH Khối Trần Quang 

Khải 2 
0,02 P. Chi Lăng Chuyển tiếp 

8 
Xây dựng nhà văn hóa Hoàng Hoa 

Thám 
0,08 P. Chi Lăng Chuyển tiếp 

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Có 93,61 ha, thực giảm 10,97 ha so 

với năm 2020. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch 

là 70,17 ha. Trong đó giảm 34,41 ha do chuyển sang đất thương mại dịch vụ 

6,00 ha; đất phát triển hạ tầng 28,41 ha (đất thể dục thể thao). Đồng thời cũng 

tăng 23,44 ha, được lấy từ đất trồng lúa 8,66 ha; đất trồng cây hàng năm khác 

9,59 ha; đất trồng cây lâu năm 2,00 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,11 

ha; đất phát triển hạ tầng 0,23 ha (đất giao thông); đất ở tại đô thị 1,27 ha; đất 

nghĩa trang nghĩa địa 0,03 ha; đất sông ngòi, kênh rạch, suối 1,08 ha; đất chưa 

sử dụng 0,47 ha. Diện tích tăng thêm để thực hiện các công trình:  

Bảng 22: Hạng mục công trình, dự án thực hiện năm 2021 

– đất khu vui chơi, giải trí công cộng 

STT Hạng mục công trình 
Diện tích 

QH (ha) 
Địa điểm Ghi chú 

1 Công viên Bắc Cầu Kỳ Cùng 0,6 P. Vĩnh Trại Chuyển tiếp 

2 
Quy hoạch khuôn viên cây xanh phía Nam 

bờ sông Kỳ Cùng 
0,15 P. Chi Lăng Bổ sung mới 

3 

Công viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ cầu 

Đông Kinh đến đối diện khách sạn Đông 

Kinh) 

 

1,60 

 

P. Đông Kinh 

 

Bổ sung mới 
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- Đất cơ sở tín ngư ng: Có 4,37 ha, giảm 0,06 ha so với hiện trạng năm 

2020. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch là 4,37 ha. 

Diện tích giảm do chuyển sang đất ở tại đô thị 0,05 ha; đất giao thông 0,01 ha. 

- Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối: Có 265,04 ha, thực giảm 9,72 ha so với 

hiện trạng năm 2020. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất trong năm 

kế hoạch là 265,04 ha. Diện tích đất sông ngòi, kênh, rạch, suối giảm 9,72 ha do 

chuyển sang đất thương mại dịch vụ 3,07 ha; đất phát triển hạ tầng 5,57 ha (đất 

giao thông 4,52 ha, đất thủy lợi 1,03 ha, đất công trình năng lượng 0,03 ha); đất 

khu vui chơi, giải trí công cộng 1,08 ha, để thực hiện các công trình, dự án: 

Đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, Dự án 

Kè suối Lao Ly, Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8, tỉnh Lạng 

Sơn: Hồ Bó Chuông,… 

- Đất mặt nước chuyên dùng: Có 46,08 ha, thực giảm 2,13 ha so với năm 

2020. Trong đó giảm 2,13 ha do chuyển sang đất hạ tầng 1,21 ha (đất giao 

thông 0,35 ha; đất thủy lợi 0,86 ha); đất ở tại đô thị 0,92 ha. 

- Đất phi nông nghiệp khác: Có 13,74 ha, tăng 11,92 ha so với hiện trạng 

năm 2020. Diện tích tăng được lấy từ: đất trồng lúa 4,71 ha, đất trồng cây hàng 

năm 2,00 ha, đất rừng sản xuất 5,21 ha, để thực hiện Quy hoạch các bãi đổ thải 

dọc theo tuyến thực hiện dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn trên địa 

bàn thành phố Lạng Sơn. 

c. Đất chưa sử dụng 

Kế hoạch năm 2021, diện tích đất chưa sử dụng còn lại 58,46 ha, giảm 

82,51 ha so với hiện trạng năm 2020 và cao hơn 42,17 ha so với chỉ tiêu điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt (16,29 ha). Diện tích không thay đổi 

mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch là 58,46 ha. Diện tích giảm do 

chuyển sang: đất quốc phòng 0,01 (Xây dựng một số công trình trong căn cứ 

chiến đấu của thành phố); đất an ninh 0,33 ha; đất thương mại dịch vụ 6,40 ha 

(Khách sạn sân golf, Khu đô thị mới Mai Pha; đất phát triển hạ tầng 47,36 ha; 

đất ở tại đô thị 27,67 ha (Khu dân cư khối 3, phường Hoàng Văn Thụ; Hạ tầng 

kỹ thuật Khu dân cư Trần Quang Khải, phường Chi Lăng), đất xây dựng trụ sở 

cơ quan 0,26 ha (Xây dựng Trụ sở UBND xã Mai Pha); đất khu vui chơi giải 

trí công cộng 0,47 ha. 

d. Đất đô thị 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất đô thị trên địa bàn thành phố 

có 1.418,65  ha, tăng 209,70 ha so với năm 2020 và thấp hơn 2.149,30 ha so với 

chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt (3.567,95 ha). 

3.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất  
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Trên cơ sở cân đối, tổng hợp các chỉ tiêu sử dụng đất của các ngành, lĩnh 

vực. Chỉ tiêu sử dụng đất trong năm kế hoạch sử dụng đất 2021 của thành phố 

phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp phường, xã như sau: 
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Bảng 23: Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2021 phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp phường, xã  

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích 

Cơ 

cấu 

(%) 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

P. Hoàng 

Văn Thụ 

P. Đông 

Kinh 

P. Vĩnh 

Trại 

P. Chi 

Lăng 

P. Tam 

Thanh 

X. Hoàng 

Đồng 

X. 

Quảng 

Lạc 

X. Mai 

Pha 

  Tổng diện tích tự nhiên   7.793,82 100,00 140,10 234,10 161,53 222,17 407,12 2.501,28 2.769,44 1.358,07 

1 Đất nông nghiệp khác NNP 5.294,29 67,93 2,19 26,10 11,12 28,47 167,63 1.746,38 2.419,56 892,85 

1.1 Đất trồng lúa. Trong đó: LUA 511,55 9,66   2,12       177,40 209,56 122,47 

  Đất chuyên trồng lúa nước  LUC 467,91 91,47           177,40 182,04 108,48 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 419,37 7,92 1,52 13,52 4,07 8,07 27,11 61,91 204,36 98,81 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 278,86 5,27 0,66 1,81 1,00 10,73 21,81 155,90 54,84 32,11 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 867,84 16,39         106,65 538,72 60,44 162,03 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD                     

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 3.184,65 60,15   7,74 5,51 8,51 7,94 808,16 1.877,17 469,63 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 18,26 0,34   0,42 0,54 1,09 3,64 4,15 0,62 7,80 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 13,76 0,26   0,50   0,07 0,49 0,14 12,57   

2 Đất phi nông nghiệp PNN 2.441,07 31,32 137,91 207,42 150,41 192,06 239,12 731,48 322,44 460,22 

2.1 Đất quốc phòng CQP 54,82 2,25 5,77 0,23     26,79 4,86 12,06 5,13 

2.2 Đất an ninh CAN 22,57 0,92 1,50 0,32 0,03 0,71 6,44 0,15 0,66 12,76 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK                     

2.4 Đất khu chế xuất SKT                     

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN                     

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 109,35 4,48 2,79 2,57 5,95 2,45 1,87 28,26 57,97 7,50 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 33,49 1,37 3,72 1,41 1,24 3,29 3,41 9,14 1,04 10,25 

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 

sản 
SKS                     

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 884,65 36,24 43,59 48,62 50,59 62,98 66,17 325,84 141,12 145,74 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích 

Cơ 

cấu 

(%) 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

P. Hoàng 

Văn Thụ 

P. Đông 

Kinh 

P. Vĩnh 

Trại 

P. Chi 

Lăng 

P. Tam 

Thanh 

X. Hoàng 

Đồng 

X. 

Quảng 

Lạc 

X. Mai 

Pha 

  Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 2,85 0,32   1,20 0,46   1,19       

  Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 13,27 1,50 0,08 4,09 0,22 0,15 0,51 7,49 0,16 0,56 

  Đất xây dựng cơ sở giáo dục-đào tạo DGD 38,12 4,31 2,38 2,66 3,18 5,23 7,74 6,95 1,86 8,12 

  Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao DTT 75,67 8,55 0,31 0,28 3,56 0,32   70,68 0,27 0,26 

2.10 Đất có di tích, lịch sử - văn hóa DDT 38,16 1,56 0,07 34,04 1,43   1,72     0,90 

2.11 Đất danh lam, thắng cảnh DDL                     

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 3,83 0,16     0,02     3,19 0,63   

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 256,28 10,50           97,24 36,89 122,15 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 533,48 21,85 74,83 72,89 81,52 101,41 85,64 77,49   39,70 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 28,10 1,15 0,55 2,17 3,38 3,38 9,15 1,20 0,26 8,02 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
DTS 5,99 0,25   1,24 0,95 0,09 1,97 0,82 0,00 0,92 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DGN                     

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 3,91 0,16     1,22   2,69       

2.19 
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 

lễ, nhà hỏa táng 
NTD 38,26 1,57   21,07 1,04   3,83 5,38 1,57 5,36 

2.20 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 

gốm 
SKX 1,64 0,07   0,07     0,47   0,17 0,93 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 3,69 0,15 0,28 0,30 0,31 0,36 0,39 0,74 0,34 0,97 

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 93,61 3,83 4,07 4,63 0,84 1,13 4,79 72,69   5,45 

2.23 Đất cơ sở tín ngư ng TIN 4,37 0,18 0,27 0,18 0,35 0,53 0,30 1,64 0,36 0,74 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 265,04 10,86 0,47 10,09 1,55 15,52 23,49 51,52 69,37 93,01 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 46,08 1,89   7,59       38,49     

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 13,74 0,56       0,21   12,82   0,71 

3 Đất chưa sử dụng CSD 58,46 0,75 0,00 0,58   1,65 0,37 23,42 27,44 5,00 

6 Đất đô thị KDT 1.418,65 18,20 140,10 234,10 161,53 222,17 407,12 161,89   91,73 
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3.4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích  

Trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, các loại đất cần chuyển mục đích 

sử dụng như sau: 

Bảng 23: Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích (ha) 

1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp  NNP/PNN 432,28 

1.1 Đất trồng lúa. Trong đó: LUA/PNN 95,30 

  Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 93,38 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 178,46 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 23,65 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 20,07 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN   

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 112,64 

1.7 Đất nuôi  trồng thuỷ sản NTS/PNN 2,15 

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất 

nông nghiệp  
  

 

 

3 
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở 

chuyển sang đất ở 
PKO/OTC 

11,97 

 

(Chi tiết tại Biểu 07/CH) 

3.5. Diện tích đất cần thu hồi  

Diện tích các loại đất cần thu hồi trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

(bao gồm cả phần diện tích cần thu hồi năm 2020 chưa thực hiện hết được 

chuyển tiếp) với tổng diện tích cần thu hồi 530,93 ha. Trong đó: 

+ Diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi là 372,25 ha; 

+ Diện tích đất phi nông nghiệp phải thu hồi là 77,21  ha; 

+ Diện tích đất chưa sử dụng phải thu hồi đất là 81,48 ha. 

Bảng 25: Kế hoạch thu hồi đất năm 2021 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện tích 

(ha) 

  Tổng diện tích cần thu hồi   530,93 

1 Đất nông nghiệp NNP 372,25 

1.1 Đất trồng lúa. Trong đó: LUA 91,02 

  Đất chuyên trồng lúa nước (từ 2 vụ lúa trở lên) LUC 89,10 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện tích 

(ha) 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 173,58 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 23,65 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 20,07 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 61,77 

1.7 Đất nuôi  trồng thuỷ sản NTS 2,15 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 77,21 

2.1 Đất quốc phòng CQP 0,70 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,33 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 2,54 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 
DHT 8,77 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 10,09 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 9,79 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,32 

2.19 Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 1,27 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,14 

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 34,41 

2.23 Đất cơ sở tín ngư ng TIN 0,06 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 6,65 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 2,13 

3 Đất chưa sử dụng CSD 81,48 

 (Chi tiết xem tại Biểu 08/CH) 

3.6. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 

Dự kiến trong năm kế hoạch 2021 sẽ khai thác 82,51 ha đất chưa sử dụng 

đưa vào sử dụng cho mục đích: đất quốc phòng 0,01 ha; đất an ninh 0,33 ha; đất 

thương mại dịch vụ 6,40 ha; đất phát triển hạ tầng 47,36 ha, đất ở tại đô thị 

27,67 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,26 ha; đất khu vui chơi giải trí công 

cộng 0,47 ha. 

(Chi tiết xem tại Biểu 09/CH) 

3.7. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 2021 

(Chi tiết xem tại Biểu 10/CH) 

3.8. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế 

hoạch sử dụng đất  
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3.8.1. Cơ sở tính toán 

Việc tính toán các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong kế hoạch sử 

dụng đất năm 2020 thành phố Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn được dựa trên các căn 

cứ chính sau: 

- Luật Đất đai 2013; 

- 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. 

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

về giá đất. 

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

về thuê đất, thuê mặt nước; 

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

- Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 

quy định về thu tiền sử dụng đất; 

- Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp xác định giá đất; xây 

dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá cụ thể và tư vấn xác định giá đất; 

- Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

- Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn Về việc Ban hành bản quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất; 

một số nội dung cụ thể về thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

- Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn Về việc Ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

- Quyết định số 767/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn Về 

việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thuê tiền thuê đất năm 

2015 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

3.8.2. Phương pháp tính toán 

* Đối với các khoản thu: 

- Thu tiền khi giao đất ở đô thị. 

- Thu tiền khi giao đất ở nông thôn. 

- Thu tiền khi giao đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp.  

* Đối với các khoản chi: 

Chi bồi thường khi thu hồi đất để chuyển sang mục đích sử dụng phi nông 

nghiệp bao gồm các hạng mục sau: 

- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng lúa; 
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- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây hàng năm khác; 

- Chi bồi thường khi thu hồi đất nuôi trồng thủy sản;  

- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây lâu năm; 

- Chi bồi thường khi thu hồi đất lâm nghiệp; 

- Chi bồi thường khi thu hồi đất ở đô thị; 

- Chi bồi thường khi thu hồi đất ở nông thôn; 

- Chi bồi thường khi thu hồi đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. 

* Về giá các loại đất: 

Lấy theo đơn giá đất được điều chỉnh theo bảng giá đất 5 năm có hiệu lực 

từ ngày 01/01/2015 của tỉnh Lạng Sơn. 

* Về mức chi bồi thường khi thu hồi đất: 

Theo cơ chế bồi thường về đất đai khi Nhà nước thu hồi đất,  hỗ trợ về chi 

phí đầu tư vào đất, tài sản trên đất và các hỗ trợ khác trong quá trình giải phóng 

mặt bằng các dự án. 

3.8.3. Kết quả tính toán 

Ước tính cân đối thu chi từ đất trên địa bàn thành phố trong năm Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 là 45,55 tỷ đồng. 

Bảng 23: Dự kiến các khoản thu chi trong năm kế hoạch 

Hạng mục 
Diện tích 

(ha) 

Đơn giá 

(đồng/m
2
) 

Thành tiền 

(tỷ đồng) 

I. Các khoản thu     386,00 

1. Thu tiền khi giao đất, cho thuê đất sử dụng vào 

mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; các 

mục đích kinh doanh khác (bến bãi, nhà kho,...) 

1,60 1.320.000 21,12 

2. Thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, thu chuyển mục 

đích sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và 

thu từ giao đất ở đô thị có thu tiền 

14,56 2.047.000 298,13 

3. Thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, thu chuyển mục 

đích sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và 

thu từ giao đất ở nông thôn có thu tiền 

9,96 670.000 66,75 

II. Các khoản chi      301,86 

1. Chi bồi thường khi Thu hồi đất trồng lúa 26,93 48.000 12,92 

2. Chi bồi thường khi Thu hồi đất trồng cây hàng 

năm 
119,20 42.000 50,06 

3. Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây lâu năm 11,92 37.000 4,41 

4. Chi bồi thường khi thu hồi đất nuôi trồng thủy sản 3,62 33.000 1,20 

5. Chi bồi thường khi thu hồi đất lâm nghiệp 46,14 7.000 3,23 
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Hạng mục 
Diện tích 

(ha) 

Đơn giá 

(đồng/m
2
) 

Thành tiền 

(tỷ đồng) 

6. Chi bồi thường khi thu hồi đất ở đô thị  8,94 2.047.000 183,00 

7. Chi bồi thường khi thu hồi đất ở nông thôn 7,02 670.000 47,03 

Chi đầu tư hạ tầng     38,60 

Cân đối thu - chi (I - II)     45,55 

IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT  

Để kế hoạch sử dụng đất năm 2021 có tính khả thi cao, đáp ứng đủ nhu 

cầu sử dụng đất và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành 

phố Lạng Sơn,  cần thực hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả trong ngắn hạn 

và trung hạn để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc 

phòng đề ra. Vì vậy trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch năm 2021  cần 

thực hiện các giải pháp cụ thể như sau: 

4.1. Xác định các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 

* Các biện pháp nhằm chống xói mòn, rửa trôi, hủy hoại đất 

- Áp dụng kỹ thuật canh tác phù hợp điều kiện đất dốc là điều bắt buộc 

trong sử dụng đất nông nghiệp. Hạn chế cày, xới bề mặt đất (nhất là trong thời 

gian mùa mưa), khai thác trắng. 

- Kết hợp nông - lâm trong sử dụng đất để có hệ số sử dụng cao nhất và 

không có thời gian đất trống. 

- Hạn chế việc sử dụng chất hóa học trong sản xuất nông nghiệp, mạnh dạn 

chuyển dần sang sản xuất nông nghiệp theo công nghệ sinh học và giám sát chặt 

chẽ việc sử dụng chất thải công nghiệp độc hại trước khi thải ra môi trường chung 

quanh không ảnh hưởng tới môi trường đất và môi trường sống của nhân dân. 

- Sử dụng đất trong các hoạt động khai thác khoáng sản và sản xuất vật 

liệu xây dựng phải có phương án an toàn về môi trường, khi kết thúc hoạt động 

khai thác phải có kế hoạch phục hồi hiện trạng bề mặt sử dụng đất ban đầu. 

* Các biện pháp nhằm sử dụng tiết kiệm và tăng giá trị sử dụng đất 

- Xây dựng và thực hiện đồng bộ các phương án quy hoạch có liên quan 

đến sử dụng đất: Quy hoạch phát triển các đô thị, các khu dân cư nông thôn, 

cụm, điểm tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ. Đặc biệt lưu ý tăng tỷ lệ 

đất phi nông nghiệp ở các địa bàn này ngay từ khi lập quy hoạch chi tiết. 

- Phát triển nông nghiệp gắn với công nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng 

kinh tế: Giao thông, thuỷ lợi, cơ sở chế biến, thị trường tiêu thụ… 

- Giao đất theo kế hoạch, năng lực khai thác sử dụng thực tế đối với tất cả 

các trường hợp có nhu cầu sử dụng đất mới. Đất đã giao khi hết hạn sử dụng  

phải thu hồi kịp thời. 
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* Biện pháp nhằm đẩy nhanh đưa đất trống đồi núi trọc vào sử dụng 

- Giao đất cụ thể đến người sử dụng nhất là đối với những diện tích do 

UBND xã, phường quản lý hoặc giao cho ngành chủ quản. 

- Phát triển cơ sở hạ tầng đến địa bàn đất còn trống. 

*Giải pháp bảo vệ môi trường: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức 

trách nhiệm bảo vệ môi trường cho người dân, các doanh nghiệp, nhà quản lý 

thông qua các hình thức như: Phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương 

thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, chính sách của 

Đảng và nhà nước về công tác bảo vệ môi trường, thường xuyên tổ chức, tập 

huấn, hội thảo, thi tìm hiểu... về công tác bảo vệ môi trường đến các tầng lớp 

nhân dân. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường bằng việc lồng ghép 

quy hoạch bảo vệ môi trường với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch 

phát triển đô thị, phát triển tiểu thủ công nghiệp, phát triển mạng lưới giao thông... 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, nghiên 

cứu và áp dụng phương thức quản lý tổng hợp môi trường thông qua cơ chế, 

chính sách, đổi mới công tác lập quy hoạch, kế hoạch để hài hòa các mục tiêu 

phát triển của từng địa phương. 

- Áp dụng các biện pháp kinh tế, nghiên cứu khoa học, chuyển giao, 

ứng dụng công nghệ và hợp tác quốc tế trong bảo vệ môi trường. Thực hiện 

nghiêm nguyên tắc “người gây ô nhiễm, thiệt hại đối với môi trường phải bồi 

thường, khắc phục”. 

- Các giải pháp bảo vệ môi trường nước: hạn chế nguồn thải từ các khu 

tiểu thủ công nghiệp, chợ, khu dân cư nông thôn, đô thị... vào môi trường 

nước. Thực hiện nghiêm các quy định bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, từng bước đưa chúng trở thành các khu sản xuất 

sinh thái, thân thiện với môi trường. 

4.2. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

* Giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai 

- Kiểm soát, nâng cao hiệu quả công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư đảm bảo 

công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, kịp thời đảm bảo tuân thủ đúng quy 

định pháp luật Đất đai điện hành. Thực hiện các dự án phát triển kinh tế (chủ 

yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu các dự án có sử dụng đất). 

- Tiếp tục rà soát, cập nhật, đơn giản hóa thủ tục hành chính về đất đai 

theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng sử dụng đất thực hiện các 

thủ tục hành chính. 
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- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt và ban hành kịp thời các văn bản 

theo thẩm quyền có liên quan. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo 

quy định của Pháp luật. 

* Giải pháp tổ chức thực hiện 

Sau khi Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố được UBND tỉnh 

phê duyệt, UBND thành phố giao cho phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì 

phối hợp với UBND các xã, phường và các ngành tuyên truyền trên các phương 

tiện thông tin đại chúng để các cấp, các ngành và nhân dân tham gia quản lý, 

kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất. 

- Khai thác sử dụng đất đi đôi với bảo vệ môi trường, chú trọng xử lý chất 

thải ở các khu, điểm công nghiệp, TT - CN… đảm bảo chất thải phải được xử lý 

trước khi thải ra môi trường, tránh gây ô nhiễm và hủy hoại môi trường. Đi đôi 

với khai thác sử dụng đất cần chú ý đến việc đầu tư nâng cao độ phì đất sản xuất 

nông nghiệp, tái tạo cảnh quan, lớp che phủ bề mặt đất khai thác khoáng sản sau 

khai thác… Nhằm giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường đất đai, không 

khí, nguồn nước để sử dụng đất bền vững. 

- Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý đất đai để giúp cho UBND các cấp 

làm tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo Luật Đất đai năm 2013. 

- Tăng cường công tác Thẩm định, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và ban hành kịp thời các văn bản 

theo thẩm quyền có liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai theo kế hoạch sử dụng 

đất. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Bao 

gồm việc lập, thẩm định, xét duyệt dự án, giao đất phải theo đúng quy hoạch, kế 

hoạch và quy định của pháp luật, giám sát, đôn đốc việc thực hiện quy hoạch, kế 

hoạch kiến nghị bổ sung và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình phát 

triển kinh tế - xã hội theo pháp luật quy định. 

- Tăng cường công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; Rà soát quỹ đất thu 

hồi, đất giao có thu tiền, đấu giá quyền sử dụng đất thu tiền 1 lần… để đánh giá 

kết quả thực hiện. 

* Trách nhiệm các cơ quan ban ngành trong tổ chức thực hiện kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 

Căn cứ phương hướng nhiệm vụ thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 

2020, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân 

8 xã, phường tổ chức triển khai theo kế hoạch đề ra. Cụ thể: 

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu Ủy ban nhân dân 

thành phố thực hiện tốt các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác 
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quản lý nhà nước về đất đai, tổ chức công khai kế hoạch sử dụng đất sau khi 

được phê duyệt, kiểm tra, giám sát, chủ động tham mưu đề xuất Ủy ban nhân 

dân thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan, Ủy ban nhân dân các 

xã, phường thực hiện tốt các nội dung kế hoạch. 

Giao Phòng Tài chính và Kế hoạch, Chi cục Thuế và các cơ quan liên 

quan theo dõi, tổ chức thực hiện các khoản thu chi tài chính từ đất đai, cân đối 

nguồn vốn ngân sách để đầu tư xây dựng các công trình dự án theo kế hoạch. 

Giao Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban quản lý dự án và đầu tư, các cơ 

quan đơn vị chủ đầu tư chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn lập thủ 

tục pháp lý thực hiện các công trình, dự án theo kế hoạch nhất là các dự án hạ 

tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, Khu dân cư. 

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân 8 xã, phường tập trung chỉ đạo thực hiện 

quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất theo quy định của pháp luật, tăng cường công 

tác quản lý diện tích đất nông nghiệp, đất công ích; có biện pháp ngăn chặn kịp 

thời không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, mua bán, chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất công, đất nông nghiệp trái pháp luật, xây dựng công trình không phép 

trên đất nông nghiệp, đất nhà nước quản lý. 

Các cơ quan đơn vị, hội, đoàn thể có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ 

phối hợp tổ chức thực hiện đạt hiệu quả theo kế hoạch đề ra. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. KẾT LUẬN 

Kế hoạch sử dụng đất là một trong những nội dung quản lý Nhà nước về 

đất đai, nhằm đáp ứng nhu cầu cho các ngành thực hiện các nhiệm vụ phát triển 

kinh tế xã hội, an ninh - quốc phòng, là cơ sở khoa học và pháp lý để quản lý sử 

dụng đất có hiệu quả tiết kiệm. Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đã thực hiện 

đầy đủ tính chất này. 

- Phương án được xây dựng trên cơ sở các văn bản pháp lý: Luật Đất đai 

2013; Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Đất đai; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ban hành 

ngày 02/06/2014. 

Phương án Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được xây dựng trên cơ sở 

chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 chưa thực hiện hết và Danh mục 

dự án, công trình có trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và 

danh mục dự án, công trình đã được thông qua về việc thay đổi quy mô, địa 

điểm và số lượng dự án, công trình trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) chưa thực hiện, 

chuyển tiếp sang năm 2021. Vì vậy, mức độ chi tiết đảm bảo theo yêu cầu và 

cụ thể theo từng công trình, từng loại đất nhưng tính khả thi của kế hoạch sử 

dụng đất phụ thuộc vào tính khả thi của các dự án, công trình, nguồn vốn và 

những yếu tố khách quan khác. 

Xuất phát từ góc nhìn về đất đai để bố trí cơ cấu sử dụng đất, nên phương án 

này đảm bảo tính phù hợp. Trong năm 2021 việc chu chuyển các loại đất như sau: 

- Đối với đất sản xuất nông nghiệp tăng cường chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi, mở rộng diện tích đất nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp khác. 

- Các loại đất phi nông nghiệp được xem xét và tính toán cho mọi loại đất, 

cả giao thông, thuỷ lợi, an ninh, quốc phòng, đất có mục đích công cộng khác... 

trên cơ sở đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của từng giai đoạn và cả 

thời kỳ. Do vậy vừa đảm bảo tiết kiệm đất nhưng vẫn sử dụng hợp lý. 

- Kết quả kế hoạch sử dụng đất cho thấy đến năm 2021 Tổng diện tích tự 

nhiên của thành phố là 7.793,82 ha, trong đó: 

+ Đất nông nghiệp có 5.294,29 ha chiếm 67,93 % diện tích đất tự nhiên. 

+ Đất phi nông nghiệp có 2.441,07 ha chiếm 31,32 % diện tích đất tự nhiên. 

+ Đất chưa sử dụng có 58,46  ha, chiếm 0,75 % diện tích đất tự nhiên.  

- Nội dung phương án khẳng định rõ tài nguyên đất đai và triển vọng khai 

thác sử dụng. Về mặt ý nghĩa sẽ tạo cơ sở đảm bảo cho các ngành, các lĩnh vực 

KT-XH trên địa bàn phát triển đúng hướng, ổn định. 
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- Đất phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn được cân nhắc cho từng 

vùng, từng điểm, đảm bảo phù hợp với điều kiện đặc thù của từng khu vực và 

mục tiêu đô thị hoá. Các khu vực đô thị khi được đầu tư phát triển sẽ thực sự trở 

thành điểm sáng, văn minh, hiện đại, không chỉ thu hút được sự đầu tư mà còn 

tạo ra ảnh hưởng lớn đến quá trình đô thị hoá nông thôn ở các khu vực khác, đáp 

ứng được mục tiêu đô thị hoá của thành phố. 

- Đất dành cho công nghiệp, du lịch, dịch vụ thương mại được tính theo 

phương án có tính khả thi cao nhất. Trong đó sẽ hình thành một số khu, cụm có 

quy mô tập trung, vị trí thuận lợi, bố trí đủ đất cho tiểu thủ công nghiệp và làng 

nghề truyền thống, thu hút nhiều ngành có công nghệ cao. Các trung tâm dịch 

vụ, các khu du lịch được phát triển với nhiều công trình xây dựng có quy mô 

lớn, phục vụ đắc lực cho các hoạt động dịch vụ, du lịch cũng như nhu cầu vui 

chơi, giải trí ngày càng tăng của người dân. 

- Các loại đất chuyên dùng khác được xem xét và tính toán cho mọi loại 

đất từ đất giao thông, thuỷ lợi, nghĩa trang, nghĩa địa... trên cơ sở đáp ứng đủ 

nhu cầu, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của năm, đảm bảo tính hợp lý và 

tiết kiệm đất. 

II. KIẾN NGHỊ 

Để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và sử dụng đất, tạo điều kiện 

phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sử dụng đất, UBND thành phố Lạng 

Sơn kiến nghị: 

- Đề nghị UBND tỉnh và các Sở, Ban ngành tạo điều kiện thúc đẩy vốn 

đầu từ để thực hiện các công trình hạ tầng cơ sở và hạ tầng xã hội để đảm bảo 

thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra. 

- Hỗ trợ kinh phí cho từng dự án đã đặt ra cho trong năm kế hoạch 2019. 

Đặc biệt ưu tiên các chương trình trọng điểm như giao thông, thủy lợi, điện, nước 

sạch, trường học, y tế, nhà văn hóa,… theo phương châm Nhà nước và nhân dân 

cùng làm. 

- Tạo hành lang pháp lý thông thoáng và giới thiệu các doanh nghiệp, các 

nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư trên địa bàn thành phố. 

- Tăng cường thành lập các ngân hàng liên doanh, ngân hàng cổ phần, các 

quỹ tín dụng để tăng nguồn vốn hoạt động trên địa bàn tỉnh nói chung và thành 

phố nói riêng trong việc thu hút vốn đầu tư vào các dự án hạ tầng. 

- Đề nghị UBND tỉnh và các Sở, Ban, Ngành hỗ trợ thành phố thực hiện 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 
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