
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-TNMT 
V/v công khai Quyết định 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 

TP. Lạng  Sơn, ngày      tháng 11 năm 2020 

 

                         Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; 

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND thành phố Lạng Sơn; 

- Các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, đoàn thể của thành phố; 

- Ủy ban nhân dân phường Đông Kinh và xã Quảng Lạc. 

 

Căn cứ Điều 48 Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc 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. 

1. UBND thành phố Lạng Sơn công bố công khai nội dung Quyết định 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 tại: Trụ sở HĐND - 

UBND thành phố Lạng Sơn (số 02, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và trên cổng thông tin điện tử của UBND thành phố. 

Thời gian công khai được thực hiện trong suốt kỳ quy hoạch, kế hoạch. UBND 

thành phố Lạng Sơn thông báo cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn biết và phối hợp triển khai thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Lạng Sơn. 

2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị như sau: 

2.1. UBND phường Đông Kinh và xã Quảng Lạc: 

Thực hiện niêm yết công khai Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 

10/11/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn tại trụ sở UBND phường, xã và khu dân cư 

nơi có dự án, công trình được cập nhật, bổ sung.  



Thông báo cho nhân dân trên địa bàn thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử 

dụng đất theo quy định. 

2.2. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố:  

Tham mưu cho UBND thành phố ban hành thông báo thu hồi đất để thực 

hiện các dự án được cập nhật, bổ sung khi có đề nghị của Chủ đầu tư. 

Chủ động rà soát, tham mưu cho UBND thành phố báo cáo Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Lạng Sơn trong trường hợp có bất cập giữa quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng, quy hoạch xây dựng nông thôn mới 

hoặc các quy hoạch chuyên ngành khác. 

2.3. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố:  

Phối hợp với chủ đầu tư các dự án được cập nhật, bổ sung để triển khai thực 

hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định. 

2.4. Phòng Quản lý đô thị thành phố, Phòng Kinh tế thành phố:  

Tham mưu cho UBND thành phố cập nhật các dự án, bổ sung vào quy 

hoạch ngành có liên quan theo lĩnh vực quản lý. 

2.5. Văn phòng HĐND-UBND thành phố:  

 Đưa Văn bản này và Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn lên công bố trên Cổng thông tin điện tử của UBND thành 

phố./. 

  
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND TP;  

- VP. HĐND - UBND TP; 

- Phòng TNMT TP; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT+XD. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Quốc Minh 
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