
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc kết thúc công khai lấy ý kiến và công khai thông tin Quy hoạch 

sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Hữu Lũng. 

  

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ về 

qui định chi tiết một số điều thi hành Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị 

định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc lập quy hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) cấp tỉnh; lập 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất 2021 cấp huyện. 

Ngày 15/3/2021, UBND huyện Hữu Lũng đã có Thông báo số 20/TB-

UBND về việc lấy ý kiến và công khai thông tin Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 

2021- 2030 huyện Hữu Lũng. Thành phần hồ sơ đã được công khai (từ ngày 

15/3/2021 đến ngày 15/4/2021) trên cổng thông tin điện tử huyện Hữu Lũng tại  

địa chỉ: https://huulung.langson.gov.vn và trụ sở UBND các xã, thị trấn. 

Theo kết quả tổng hợp đến ngày 15/4/2021, tại UBND các xã, thị trấn và 

phòng Tài nguyên và Môi trường không có góp ý của nhân dân đối với hồ sơ 

Quy hoạch sử dụng đất thời ký 2021- 2030 huyện Hữu Lũng. Như vậy, về cơ 

bản danh mục các công trình, dự án trong thời kỳ quy hoạch trên địa bàn huyện 

đã được toàn thể nhân dân nhất trí. Đây là căn cử để UBND huyện hoàn chỉnh 

hồ sơ trình UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt theo quy định.  

Vậy, UBND huyện Hữu Lũng thông báo để toàn nhân dân được biết ./. 

 
Nơi nhận:                                                                                
- TT HU, TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UB MTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Các phòng, ban, ngành của huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử của huyện; 

- Các cơ quan đóng trên địa bàn; 

- Lưu: VT. 
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             Hữu Lũng, ngày 16 tháng 4 năm 2021 
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