
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-UBND Văn Quan, ngày        tháng 01 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất  

thời kỳ 2021 - 2030 huyện Văn Quan 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;  

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội giải thích một số Điều của Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Quy hoạch; 

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; 

Căn cứ 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 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 Công văn số 4744/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03/9/2020 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và 

kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện; 

Công văn số 929/UBND-KT ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về 

việc chuẩn bị lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) cấp tỉnh; quy hoạch 

sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện; 

Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về tổ chức 

lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế 

hoạch số 141/KH-UBND ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện 

lập Kế 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 năm 2021 cấp huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan xây dựng Kế hoạch thực hiện lập quy 

hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Văn Quan với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phân bổ diện tích các loại đất cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng, an ninh trong thời kỳ 2021 - 2030 đến từng đơn vị hành chính cấp xã.  

Ký bởi: Ủy ban Nhân dân huyện Văn Quan
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- Làm cơ sở để quản lý đất đai theo quy hoạch và pháp luật, bảo vệ tài nguyên 

đất, bảo vệ và cải tạo môi trường sinh thái nhằm sử dụng đất có hiệu quả và phát triển 

bền vững. 

- Tạo cơ sở pháp lý và khoa học cho việc tiến hành đầu tư, thực hiện các thủ tục 

thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, sử dụng đất đúng pháp luật, đúng 

mục đích, có hiệu quả, từng bước ổn định công tác quản lý và sử dụng đất. 

- Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 làm cơ sở để lập kế hoạch sử 

dụng đất hàng năm của huyện. 

2. Yêu cầu 

- Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Văn Quan phải phù hợp 

với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện, của tỉnh nhằm mục đích phục vụ 

công tác quản lý đất đai theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; đáp ứng nhu cầu 

sử dụng đất cho sự phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong giai đoạn 2021 - 2030 trên 

địa bàn huyện. 

- Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải phù hợp với quy hoạch tỉnh; hiện 

trạng sử dụng đất, tiềm năng đất đai và kế thừa phát huy kết quả thực hiện quy 

hoạch sử dụng đất của huyện kỳ trước đảm bảo đáp ứng kịp thời cho yêu cầu về 

quản lý đất đai, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. 

- Quy hoạch sử dụng đất phải đảm bảo tính khả thi cao, phù hợp với năng lực 

thực hiện các công trình đã đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

- Quy hoạch sử dụng đất phải lồng ghép với vấn đề biến đổi khí hậu nhằm đưa 

ra phương án sử dụng đất phù hợp với chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu của 

tỉnh và huyện. 

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN  

1. Quy hoạch sử đất thời kỳ 2021 - 2030 

Gồm các nội dung: 

- Định hướng sử dụng đất 10 năm; 

- Xác định diện tích các loại đất đã được phân bổ trong quy hoạch tỉnh và 

diện tích các loại đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện và cấp xã; 

- Xác định các khu vực sử dụng đất theo chức năng sử dụng đến từng đơn vị 

hành chính cấp xã; 

- Xác định diện tích các loại đất đã xác định tại điểm b khoản 2 Điều 40 của 

Luật Đất đai năm 2013 đến từng đơn vị hành chính cấp xã; 

- Lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; đối với khu vực quy hoạch 

đất trồng lúa, khu vực quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các 

điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai năm 2013 thì thể hiện chi tiết 

đến từng đơn vị hành chính cấp xã; 

- Các giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất. 
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 * Riêng Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đã được phê duyệt sẽ được cập 

nhật vào báo cáo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Văn Quan. 

2. Tiến độ thực hiện: hoàn thành trong tháng 8 năm 2021. 

III. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DANH MỤC QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

THỜI KỲ 2021 - 2030 

Đối với các công trình, dự án mới trong quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 

- 2030, khi đăng ký phải đảm bảo các nội dung sau: 

- Căn cứ vào nhu cầu sử dụng đất của đơn vị mình, các Phòng, Ban chuyên 

môn, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện và UBND các xã, thị trấn tiến hành 

rà soát, đề xuất, đăng ký nhu cầu sử dụng đất (các công trình, dự án mới) cho giai 

đoạn 2021 - 2030 (theo mẫu biểu tại Phụ biểu 01). 

- Đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có văn bản đăng ký nhu cầu sử 

dụng đất (công trình, dự án mới) gửi 01 bản về Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Văn Quan để tổng hợp. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các Phòng, Ban có liên quan và 

đơn vị tư vấn, tham mưu cho UBND huyện tổ chức thực hiện lập quy hoạch sử 

dụng đất thời kỳ 2021 - 2030. 

- Định kỳ báo cáo UBND huyện về tiến độ thực hiện, tham mưu tháo gỡ kịp 

thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện lập quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất để kịp thời giải quyết, bảo đảm tiến độ.  

- Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của các đơn vị để làm cơ sở xây dựng quy 

hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh và các 

dự án trong quy hoạch tỉnh phân bổ cho cấp huyện đến từng đơn vị hành chính cấp 

xã; tổng hợp, cân đối nhu cầu sử dụng đất và dự kiến phân bổ các chỉ tiêu sử dụng 

đất cấp huyện đến từng đơn vị hành chính cấp xã. 

- Phổ biến, quán triệt các nhiệm vụ đến các ngành, các cấp, người dân về 

chủ trương, kế hoạch thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Tham mưu cho UBND huyện cấp kinh phí để thực hiện thanh toán cho công 

tác lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 theo quy định. 

3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, các Phòng, Ban, đơn vị, 

tổ chức trên địa bàn huyện 

- Trên cơ sở quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt phối hợp với 

Phòng Tài nguyên và Môi trường trong công tác lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 

2021 - 2030 của huyện. 

- Xác định nhu cầu sử dụng đất và đề xuất các dự án sử dụng đất thuộc danh 
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mục chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện theo từng đơn vị hành chính cấp xã;  

- Các Phòng, Ban cấp huyện gửi nhu cầu sử dụng đất về Phòng Tài nguyên 

và Môi trường khi nhận được văn bản đề nghị đăng ký nhu cầu sử dụng đất. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

truyền thông huyện 

- Đăng nội dung của Kế hoạch trên Trang thông tin điện tử của huyện. 

- Tổ chức tuyên truyền nội dung của Kế hoạch này trên hệ thống truyền 

thanh, truyền hình của huyện để các tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện. 

5. UBND các xã, thị trấn 

- Phổ biến, quán triệt các cho người dân về chủ trương, kế hoạch thực hiện 

lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030. 

- Thông báo đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (người sử dụng đất) trên 

địa bàn xã, thị trấn có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất gửi văn bản đăng ký 

về Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) để lập 

quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030. 

- Thực hiện rà soát, xác định nhu cầu sử dụng đất của địa phương và gửi nhu 

cầu sử dụng đất về Phòng Tài nguyên và Môi trường khi nhận được văn bản đề 

nghị đăng ký nhu cầu sử dụng đất. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-

2030 của huyện. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn và các 

Phòng, Ban, ngành có liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện. Trong quá trình 

triển khai nếu có vướng mắc phản ánh kịp thời về UBND huyện (qua Phòng Tài 

nguyên và Môi trường) để được hướng dẫn giải quyết./. 

 

 
Nơi nhận:                                               
- Sở Tài nguyên và Môi trường (để b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các Phòng, Ban, ngành huyện; 

- Ban CHQS huyện, Công an huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hứa Phong Lan 
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Phụ biểu 01: DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐĂNG KÝ MỚI TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI 

KỲ 2021 - 2030  

Đơn vị: Ha 

STT 

Tên công 

trình, dự 

án 

Địa điểm 

(cấp xã) 

Mã 

Đất  

Diện 

tích 

quy 

hoạch 

Hiện 

trạng  

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

Loại đất lấy vào 
Năm 

dự 

kiến 

thực 

hiện 

Căn cứ pháp lý 

(nếu có) 

Chủ 

đầu 

tư           

1                              

2                              

3                              

4                              

5                              

6                              

7                              

8                              

9                              

10                              

                              

                              

 


