
         UBND TỈNH LẠNG SƠN                 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                  Độc Lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

        Số: 1029 /STNMT-QLĐĐ                 Lạng Sơn, ngày 28 tháng  8  năm 2018 
   V/v đăng ký dự án có sử dụng đất với 

     UBND các huyện, thành phố để lập  

        kế hoạch sử dụng đất năm 2019 
 

Kính gửi: - Các Sở, ban, ngành tỉnh Lạng Sơn;  

      - Các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.   
 

 Thực hiện việc lập Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy 

định tại Khoản 2, Điều 37, Luật Đất đai năm 2013. Ngày 22/8/2018, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã có Công văn số 993/STNMT-TNĐ về việc lập kế 

hoạch sử dụng đất năm 2019 gửi UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn để tổ 

chức triển khai, thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2019. Hồ sơ 

kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thành phố sẽ gửi về Sở Tài nguyên và Môi 

trường trước ngày 05/10/2018 để thẩm định, trình phê duyệt theo quy định. 

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện là một trong những căn cứ 

để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất  

thực hiện các dự án đầu tư vì mục đích an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - 

xã hội vì lợi ích quốc gia trên địa bàn tỉnh. Do đó, để việc lập Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2019 cấp huyện được thực hiện đảm bảo về thời gian, trình tự thủ tục 

quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; đồng thời, hạn chế thấp nhất những kiến nghị điều chỉnh 

kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện sau khi được UBND tỉnh phê duyệt. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở, ban, ngành và các tổ chức trên địa 

bàn tỉnh có nhu cầu sử dụng đất… khẩn trương rà soát Danh mục dự án phải thu 

hồi đất năm 2019 và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng 

đặc dụng năm 2019 do các Sở, Ban, ngành làm chủ đầu tư, đăng ký với UBND 

các huyện, thành phố (nơi có đất thực hiện dự án) để đưa vào kế hoạch sử dụng 

đất năm 2019. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các Sở, ban, ngành trên địa bàn 

tỉnh biết phối hợp, thực hiện./.  

    Nơi nhận:                                                                                        KT.GIÁM ĐỐC        

  - Như  trên;                                                                                                             PHÓ GIÁM ĐỐC 

  - UBND tỉnh (b/c); 

  - Bộ CHQS tỉnh; Công an tỉnh; 

  - UBND các huyện, tp;                                                                                   đã ký 

  - Điện lực Lạng Sơn; 

  - Cty Than Na Dương; Cty Nhiệt điện Na Dương; 

  - Lãnh đạo Sở;                                                                                  

  - Phòng KHTH, VP Sở;                                                                       Chu Văn Thạch 

  - TT. Công nghệ thông tin TN&MT (đăng tin); 

  - Lưu: VT, TNĐ (40 bản).                                                                 
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