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THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông  nghiệp sang đất  
phi nông nghiệp và xử lý đất nhỏ hẹp xen kẹp của người dân trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022  

 

Căn cứ Điều 43 Luật Đất đai năm 2013; Điều 8 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; Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT, ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.  

UBND thành phố Lạng Sơn đang hoàn thiện dự thảo “Kế hoạch sử dụng đất 

thành phố Lạng Sơn năm 2022”. Nhằm đảm bảo phương án Kế hoạch sử dụng đất 
năm 2022 phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, sử dụng 

quỹ đất có hiệu quả và đảm bảo cập nhật đầy đủ nhu cầu sử dụng đất của người 
dân trên địa bàn thành phố, UBND thành phố Lạng Sơn thông báo tới các hộ gia 

đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn thành phố có nhu cầu chuyển mục đích sử 
dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và xin giao đất để xử lý đất nhỏ 

hẹp xen kẹp trong khu dân cư, đề nghị đăng ký nhu cầu tại UBND các phường, xã 
để kịp thời cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 theo quy định. 

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

- UBND các phường, xã có trách nhiệm hướng dẫn người dân đăng ký và trình 
tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. Đồng thời rà soát với quy 

hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 
1337/QĐ-UBND ngày 06/7/2021, tổng hợp lập danh sách gửi về Phòng Tài nguyên 

và Môi trường tổng hợp đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 theo quy định. 

- Văn phòng UBND thành phố có trách nhiệm đưa Thông báo này đăng tải trên 

cổng thông tin điện tử thành phố và các kênh thông tin đại chúng (Đài truyền thanh - 
Truyền hình…). 

UBND thành phố đề nghị các cơ quan liên quan và người dân trên địa bàn 
thành phố Lạng Sơn quan tâm thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy (b/c); 
- TT HĐND TP;                       
- CT, PCT UBND TP; 
- Các phòng, ban, ngành của thành phố; 
- UBND các phường, xã;  
- Cổng TTĐT của thành phố; 
- CVP; PCVP; CV UBND TP; 
- Lưu: VT; TNMT. 

TM. UBND THÀNH PHỐ 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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