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UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:         /STNMT-QLĐĐ      Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2021 

V/v xin ý kiến phản biện xã hội đối với dự thảo 

quy định Hạn mức giao đất ở; điều kiện tách 

thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối 

thiểu được tách thửa đối với từng loại đất 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

 

  

Kính gửi: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện ý kiến của Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 

1316/VP-KT ngày 10/4/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc V/v xây dựng 

Quyết định của UBND tỉnh để triển khai thi hành Nghị định số 148/2020/NĐ-

CP, Sở Tài nguyên và Môi trường được UBND tỉnh giao tham mưu xây dựng dự 

thảo Quy định của UBND tỉnh về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất 

theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Điều 75a Nghị định số 43/2014/NĐ-CP được bổ sung 

tại khoản 23 Điều 1 Nghị định số 148/2020/ NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị 

định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước 

ngày 30/6/2021. 

Đến nay, dự thảo Quy định về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa 

đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã được xây dựng hoàn thành; theo đó, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 737/STNMT-QLĐĐ ngày 

04/5/2021 của Sở TN&MT v/v ý kiến góp ý dự thảo Quyết định, quy định của 

UBND tỉnh về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất 

và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn gửi các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn xin ý kiến góp 

ý kiến cho dự thảo (ý kiến góp ý gửi về Sở trước ngày 15/5/2021); đồng thời, có 

gửi Văn bản đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng tải công khai trên Cổng thông 

tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến các tổ chức và nhân dân. 

Ngày 26/5/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tổ chức cuộc họp 

với các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố góp ý trực tiếp cho dự thảo 

Quy định; Tại cuộc họp tiếp thu ý kiến các Sở, ngành UBND các huyện, thành 

phố Lạng Sơn có đề nghị Cơ quan soạn thảo "xem xét đưa nội dung quy định 

hạn mức giao đất ở tại đô thị, hạn mức giao đất ở tại nông thôn trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 09 

tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn quy định hạn mức giao 

đất ở tại đô thị, diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở tại đô thị nằm 

ngoài dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 

23/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn quy định hạn mức giao đất, diện tích tối thiểu được tách thửa đối với 
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đất ở tại nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn" gộp chung với Quy định về điều 

kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu 

được tách thửa đối với từng loại đất (đồng thời, thay thế toàn bộ nội dung quy 

định ban hành theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND và Quyết định số 

23/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh) để 

thuận tiện, thống nhất trong việc áp dụng các quy định của UBND tỉnh; qua đó, 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện nội dung Dự 

thảo quy định. 

Nhằm tiếp thu tối đa những nội dung thiết thực, phù hợp với thực tiễn đời 

sống xã hội, tăng cường đồng thuận xã hội cho dự thảo Quy định về Hạn mức 

giao đất ở; điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và 

diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức lấy ý kiến phản biện xã hội đối với dự thảo Quyết 

định, Quy định của UBND tỉnh nêu trên để Sở Tài nguyên và Môi trường được 

tiếp thu, hoàn thiện, gửi Sở Tư pháp thẩm định trình UBND tỉnh trong kỳ họp 

tháng 6/2021 (dự kiến họp cuối tháng 6/2021), trước khi UBND tỉnh quyết định 

ban hành. 

Hồ sơ gửi lấy ý kiến phản biện xã hội gồm: 

1. Dự thảo Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị phê duyệt 

Quyết định ban hành Quy định về Hạn mức giao đất ở; điều kiện tách thửa đất, 

điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa 

đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  

2. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy định về Hạn mức 

giao đất ở; điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và 

diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

3. Dự thảo Quy định về Hạn mức giao đất ở; điều kiện tách thửa đất, điều 

kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với 

từng loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Kính đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn xem xét, 

có ý kiến chỉ đạo thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (bc); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở;  

- Các phòng đơn vị, thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLĐĐ(NQH). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Chu Văn Thạch 
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