
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN LÃNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1360/UBND-TNMT 
V/v lấy ý kiến nhân dân đối với bản 
dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời 

kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử 
dụng đất năm 2021 huyện Văn 

Lãng, tỉnh Lạng Sơn. 

Văn Lãng, ngày 07 tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 - Các Sở, Ban, ngành của tỉnh; 

 - Các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

 

Thực hiện Điều 43 Luật Đất đai năm 2013; Điều 8 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. Hiện nay, UBND huyện Văn Lãng đã xây dựng xong bản 

dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Văn Lãng, để được hoàn 

thiện trước khi trình HĐND huyện thông qua và trình UBND tỉnh phê duyệt 

theo quy định. UBND huyện kính gửi các Sở, Ban, ngành của tỉnh, các tổ chức, 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn dự thảo “Quy hoạch 
sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Văn 
Lãng” để tham gia, đóng góp ý kiến theo quy định tại Điều 43 Luật Đất đai năm 

2013 (Đề nghị UBND các xã, thị trấn và Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền 
thông huyện thông báo rộng rãi đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn 

huyện biết để tham gia ý kiến). 

Nội dung tham gia ý kiến của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cá 

nhân gửi về UBND huyện qua phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 

10/6/2021 để tổng hợp tiếp thu, giải trình theo quy định. 

UBND huyện Văn Lãng rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của tổ 

chức, cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân (có dự thảo Báo cáo thuyết minh 
Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 huyện Văn Lãng và Bản đồ quy hoạch được đăng tải trên trang thông tin 
điện tử của UBND huyện tại địa chỉ https://vanlang.langson.gov.vn)./. 

 
  KT. CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, TN&MT. 

 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bế Văn Nhớ 
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