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Số:         /BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Hữu Lũng, ngày       tháng 8 năm 2022 

 
BÁO CÁO 

Về việc tiếp thu, giải trình đối với các ý kiến của nhân dân, các cơ 

quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã về phương án điều chỉnh Quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 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; 

Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất; Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 01/06/2022 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về 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; Văn bản số 1130/STNMT-QLĐĐ ngày 07/6/2022 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. Ngày 04/7/2022, UBND huyện 

Hữu Lũng đã có Thông báo số 350/TB-UBND Công khai lấy ý kiến về Điều 

chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng; Đồng thời đăng 

tải Dự thảo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn trên cổng thông tin điện tử huyện Hữu Lũng để các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, tham gia ý kiến trong thời hạn 30 ngày (từ ngày 

04/7/2022 đến ngày 04/8/2022). Giao phòng Tài nguyên và Môi trường hướng 

dẫn UBND các xã tiến hành lấy ý kiến, niêm yết công khai phương án dự thảo 

điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng 

Sơn tại trụ sở UBND các xã, thị trấn, trụ sở các thôn để xin ý kiến nhân dân. Kết 

quả lấy ý kiến cụ thể như sau: 

1. Tổng hợp các nội dung góp ý kiến về điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng. 

* Các hình thức lấy ý kiến: UBND huyện tổ chức lấy ý kiến về điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng bằng các hình thức 

cụ thể sau: 

- Đăng tải nội dung quy hoạch, bản đồ quy hoạch, chỉ tiêu, bảng biểu, vị 

trí các khu đất quy hoạch (thể hiện trên bản đồ, bảng biểu) trên hệ thống cổng 

thôn tin điện tử huyện trong vòng 30 ngày kể từ ngày 04/7-04/8/2022; 

- Gửi hồ sơ, tài liệu văn bản, thông báo đến UBND các xã, thị trấn để tổ 
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chức lấy ý kiến UBND dân, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội tại 

địa phương; Niêm yết phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại trụ sở 

UBND các xã, thị trấn, trụ sở các thôn; Tổ chức hội nghị lấy ý kiến mở rộng để 

xin ý kiến các tổ chức, cá nhân. 

- Tổ chức thông tin trên hệ thống loa truyền thanh của huyện, xã, thôn bản 

để tuyên truyền, phổ biến, lấy ý kiến nhân dân. 

 * Kết quả lấy ý kiến: 

 - Kiểm tra hệ thống thông tin góp ý được đăng tải trên công thông tin điện 

tử huyện đến ngày 05/8/2022 và Email của Phòng Tài nguyên và Môi trường kết 

quả cho thấy như sau: 

+ Số ý kiến góp ý trực tiếp, văn bản: Không có; 

+ Ý kiến không đồng tình, chỉnh sửa bổ sung: Không có. 

- Góp ý bằng văn bản đối với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2030 huyện Hữu Lũng: 

Tiếp nhận 24/24 báo cáo, văn bản của UBND các xã, thị trấn góp ý về 

điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng và Báo cáo 

kết quả ý kiến UBND dân, lấy ý kiến dân cư, niêm yết công khai. 

2. Tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp. 

UBND huyện Hữu Lũng xin tiếp thu các ý kiến đóng góp và xin giải trình 

các ý kiến đóng góp cụ thể như sau: 

2.1. Ý kiên của UBND xã Vân Nham. 

- Bổ sung dự án: Mở rộng trường THCS Vân Nham 2. 

Giải trình: Dự án không nằm trong hạng mục đầu tư công trung hạn của 

huyện nên không bổ sung vào điều chỉnh quy hoạch giai đoạn này.  

2.2. Ý kiến của UBND xã Yên Thịnh. 

- Giải thích làm rõ việc Mở rộng sân thể thao xã do một số cộng đồng dân cư 

còn chưa rõ. 

- Trụ sở công an xã chưa đủ diện tích theo chỉ tiêu.  

Giải trình:  

- Dự án Mở rộng sân thể thao xã cần phải mở rộng để đủ điều kiện cần thiết 

đáp ứng về tiêu chí về đích nông thôn mới nâng cao; hiện trạng hiện nay chưa đáp 

ứng được. 
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- Diện tích Trụ sở công an xã hiện trạng chưa đủ diện tích quy định nên 

Công an huyện đã thống nhất chuyển vị trí mới và đủ diện tích là 1.200m2.. 

2.3. UBND xã Thanh Sơn. 

- Bổ sung dự án: Mở rộng trường mầm non xã Thanh Sơn. 

- Rà soát lại các Đình, Đền trên địa bàn xã đã được mở rộng, xây mới để 

bổ sung vào điều chỉnh quy hoạch. 

Giải trình:  

- Dự án: Mở rộng trường mầm non xã Thanh Sơn đã có trong phương án 

điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng; 

- Các Đình, Đền trên địa bàn xã cơ bản đã được mở rộng, xây mới, không 

phải thực hiện công tác GPMB. tuy nhiên theo Quyết định phân bổ chỉ tiêu của 

tỉnh cho huyện Hữu Lũng không có chỉ tiêu phân bổ để đưa vào quy hoạch 

hoạch; chủ yếu là phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất nên đã được 

cập nhật vào hiện trạng sử dụng đất của xã để phục vụ công tác cấp giấy 

CNQSD đất. 

2.4. UBND xã Đồng Tiến. 

- Bổ sung dự án: Mở rộng trường mầm non xã Đồng Tiến. 

Giải trình: Dự án Mở rộng trường mầm non xã Đồng Tiến đã cập nhật 

vào Điều chỉnh trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn. 

2.5. UBND xã Hòa Thắng. 

- Bổ sung điểm đóng bầu phục vụ nhân dân lấy đất đóng bầu. 

Giải trình: Đã cập nhật vào điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2030 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn vị trí tại thôn Lán Thán, quy mô khoảng 

03 ha, loại đất SKC (UBND xã, thôn đã đề xuất vị trí); 

2.6. UBND xã Đồng Tân. 

- Bổ sung dự án xây dựng Ban chỉ huy quân sự huyện Hữu Lũng. 

Giải trình: Hiện tại theo đăng ký nhu cầu sử dụng đất quốc phòng của Bộ 

Chỉ huy quân sự tỉnh không có Dự án đầu tư xây dựng Ban Chỉ huy quân sự 

huyện; Trong danh mục phân bổ phân khai chỉ tiêu đất Quốc phòng không có dự 

án này, hơn nữa chỉ tiêu phân khai của tỉnh thấp nên tạm thời chưa đưa vào quy 

hoạch đến năm 2030. Tuy nhiên định hướng vẫn giữ theo quy hoạch Chung xây 

dựng thị trấn Hữu Lũng quy hoạch là đất quốc phòng. 

Ngoài ra trong quá trình lấy ý kiến, UBND huyện tiếp tục nhận được văn 

bản đăng ký, cập nhật bổ sung của một số cơ quan, đơn vị, Sở ngành cùng một 

số cá nhân, tổ chức gửi văn bản đăng ký trực tiếp đến UBND huyện, cơ quan 

thường trực là Phòng Tài nguyên và Môi trường; Các nội dung đã được trao đổi, 

giải thích trực tiếp; tổ chức cập nhật, bổ sung những nội dung tiếp thu, còn thiếu 

trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng. 
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UBND huyện xin được tiếp thu các ý kiến đóng góp và chỉ đạo cơ quan 

chuyên môn tiếp tục hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2030 huyện Hữu Lũng trình Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất 

tỉnh thẩm định trước khi trình HĐND huyện thông qua./. 

 

Nơi nhận: 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (B/c);    

- Chủ tịch, các PTC 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; 

- Lưu: VT. HS. 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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