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THÔNG BÁO 

Công bố công khai về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020  

và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lạng Sơn 

 

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

 Căn cứ 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 01/2017/NĐ-CP 

ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật Đất đai; 

 Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

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

cuối (2016 - 2020) tỉnh Lạng Sơn;  

 Căn cứ Thông 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất.    

  Thực hiện Công văn số 544/UBND-KTN ngày 18/6/2018 của UBND 

tỉnh về việc công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. 

       Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khai tài liệu điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) 

tỉnh Lạng Sơn, như sau: 

 1. Tài liệu công bố công khai, gồm: 

 - Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

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

(2016 - 2020) tỉnh Lạng Sơn; 

 - Báo cáo thuyết minh tổng hợp về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lạng Sơn; 

 - Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử 

dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lạng Sơn. 

 2. Hình thức công bố công khai:  

 - Công bố công khai bản điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lạng Sơn (bản giấy) tại trụ sở 

Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: số 01 đường Lý Thái Tổ, phường Đông 

Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

 - Công bố công khai trên cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn; Trang 

thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 Việc Công bố công khai được thực hiện trong suốt kỳ điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) 

tỉnh Lạng Sơn. 
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 3. Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh phối hợp đăng tải tài liệu nêu tại mục 1 

Thông báo này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn. 

 4. Tổ chức triển khai thực hiện 

 - Giao Phòng Quản lý đất đai phối hợp với Phòng Kế hoạch và Tài chính, 

Văn phòng Sở tổ chức niêm yết công khai Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lạng Sơn; 

 - Giao Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường đăng tải 

hồ sơ, tài liệu nêu tại mục 1 Thông báo này trên Trang thông tin điện tử của Sở 

Tài nguyên và Môi trường. 

(Có tài liệu bản số gửi kèm Thông báo này) 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;  thay báo cáo; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, TP. Lạng Sơn; 

- Văn phòng UBND tỉnh (p/h); 

- Văn phòng Sở, KT&TC; 

- Lưu: VT, QLĐĐ(NĐĐ). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đã ký 

 

 

Chu Văn Thạch 
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