
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LỘC BÌNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 457/UBND-TNMT 

V/v góp ý kiến đối với bản dự  

thảo Quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2030, kế hoạch sử dụng đất 

năm đầu 2021 huyện Lộc Bình 

Lộc Bình, ngày 22 tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

 - Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện 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;  

Hiện nay, UBND huyện đã xây dựng xong bản dự thảo Quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm đầu 2021 huyện Lộc Bình, 

tỉnh Lạng Sơn, để việc xây dựng Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế 

hoạch sử dụng đất năm đầu 2021 huyện Lộc Bình được hoàn thiện trước khi 

trình HĐND huyện thông qua và trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. 

UBND huyện đề nghị:  

1. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn nghiên 

cứu bản dự thảo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất 

năm đầu 2021 huyện Lộc Bình và cho ý kiến góp ý bằng văn bản về UBND 

huyện thông qua phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 23/4/2021 để 

UBND huyện tổng hợp tiếp thu, giải trình theo quy định. 

2. Các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện nghiên cứu bản dự thảo Quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm đầu 2021 huyện 

Lộc Bình và cho ý kiến góp ý bằng văn bản về UBND huyện thông qua phòng 

Tài nguyên và Môi trường trước ngày 23/4/2021 để UBND huyện tổng hợp tiếp 

thu, giải trình theo quy định. 

3. Nội dung góp ý kiến bản dự thảo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2030, Kế hoạch sử dụng đất năm đầu 2021 huyện Lộc Bình, bao gồm: 

3.1. Báo cáo dự thảo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử 

dụng đất năm đầu 2021 huyện Lộc Bình, trong đó có các chỉ tiêu sử dụng đất; 

danh mục dự án, công trình dự kiến thực hiện đến năm 2030. 

3.2. Bản đồ dự thảo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Lộc 

Bình. 

(Có hồ sơ kèm theo và trên trang thông tin điện tử của huyện) 
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Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng 

HĐND và UBND huyện tổ chức công khai lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn và các tầng lớp Nhân dân về bản dự 

thảo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

huyện Lộc Bình trên trang thông tin điện tử của UBND huyện Lộc Bình tại địa 

chỉ https://locbinh.langson.gov.vn. 

 UBND huyện đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TNMT. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Hùng Cường 
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