
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:        /UBND-TNMT 

V/v giao nhiệm vụ lập điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 

2021-2030 và kế hoạch sử dụng 

đất hàng năm 

Hữu Lũng, ngày        tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện; 

               - Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 

   

Thực hiện Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc Phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch tỉnh Lạng Sơn 

thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn 

05 năm (2021-2025) cho cấp huyện, UBND huyện Hữu Lũng có ý kiến như sau: 

1. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: 

Căn cứ các quy định của pháp luật: 

- Chủ động rà soát, xác định nhu cầu sử dụng đất của các công trình, dự 

án để thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế 

hoạch sử dụng đất hàng năm.  

- Giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư Dự án Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm; Kịp thời triển khai thực 

hiện công tác chuẩn bị, đầu tư như: thực hiện khảo sát, chỉ định đơn vị tư vấn lập 

dự toán kinh tế kỹ thuật dự án; chỉ định đơn vị tư vấn xây dựng lập điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm. 

2. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: 

- Tham mưu cân đối nguồn kinh phí đảm bảo cho việc thực hiện lập điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm. 

- Hướng dẫn chủ đầu tư triển khai dự án theo đúng các quy định của pháp 

luật./. 
 

Nơi nhận:                                                                                        
- Như trên;       

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c)                                                                           

- CT, PCT UBND huyện;   

- Lưu: VT.             
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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