
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN LÃNG 

 
Số: 2484/UBND-TNMT 

 

V/v đăng ký nhu cầu sử dụng đất 

để lập Kế hoạch sử dụng đất năm 

2022 huyện Văn Lãng 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Văn Lãng, ngày 08 tháng 9 năm 2021 

 
Kính gửi:   

 

 

- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh Lạng S n; 

- Các c  quan, tổ chức, đ n vị trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

  

Thực hiện Văn bản số 1672/STNMT-QLĐĐ ngày 06/9/2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Lạng S n về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 

2022. Trên c  sở quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Lãng đã được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 và để 

công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Văn Lãng đúng các quy 

định pháp luật đất đai, đảm bảo chất lượng; đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các 

ngành, l nh vực, làm căn cứ cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đ ch sử 

dụng đất và thu h i đất, b i thường giải phóng mặt bằng thực hiện các công 

tr nh, dự án trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng đề nghị các 

Sở, Ban, Ngành của tỉnh, các c  quan, đ n vị trên địa bàn huyện và UBND các 

xã, thị trấn đăng ký nhu cầu sử dụng đất như sau: 

1. Các Sở, Ban, Ngành tỉ   Lạ      : Rà soát, xác định nhu cầu sử 

dụng đất và đề xuất danh mục các công trình, dự án có sử dụng đất dự kiến triển 

khai thực hiện trong năm 2022 để đưa vào kế hoạch sử dụng đất (đăng ký nhu 

cầu sử dụng đất theo Biểu 01 kèm theo văn bản này). 

2. Các c  qua , đ   vị, tổ chức trê  địa bàn huyện: Rà soát, xác định 

nhu cầu sử dụng đất của ngành m nh, đ n vị mình và đề xuất danh mục các công 

trình, dự án có sử dụng đất dự kiến triển khai thực hiện trong năm 2022 để đưa 

vào kế hoạch sử dụng đất (đăng ký nhu cầu sử dụng đất theo Biểu 01 kèm theo 

văn bản này). 

3. Phòng Tài chính - Kế  oạc   uyệ : Chủ động rà soát và tổng hợp kế  

hoạch đầu tư công năm 2022, cung cấp cho Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện để có c  sở lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (đăng ký nhu cầu sử dụng 

đất theo Biểu 01 kèm theo văn bản này). 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầ    uyệ : Rà soát đề xuất danh mục các công 

tr nh, dự án có sử dụng đất, cung cấp các văn bản của cấp có thẩm quyền về phê 

duyệt chủ trư ng đầu tư, quyết định đầu tư,… để đưa vào Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022 (đăng ký nhu cầu sử dụng đất theo Biểu 01 kèm theo văn bản này). 

5. P ò   Nô      iệp và P át triể   ô   t ô   uyệ : Rà soát đề xuất 
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danh mục các công tr nh, dự án và các văn bản của cấp có thẩm quyền về phê 

duyệt chủ trư ng đầu tư, quyết định đầu tư để đưa Kế hoạch sử dụng đất năm 

2022 (đăng ký nhu cầu sử dụng đất theo Biểu 01 kèm theo văn bản này). 

6. Ba  C ỉ  uy Quâ  sự  uyệ : Rà soát Kế hoạch sử dụng đất vào mục 

đ ch quốc phòng; đề xuất danh mục các công tr nh, dự án có sử dụng đất để đưa 

vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (đăng ký nhu cầu sử dụng đất theo Biểu 01 

kèm theo văn bản này). 

7. Cô   a   uyệ : Rà soát kế hoạch sử dụng đất vào mục đ ch an 

ninh; đề xuất danh mục các công tr nh, dự án có sử dụng đất để đưa vào Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 (đăng ký nhu cầu sử dụng đất theo Biểu 01 kèm 

theo văn bản này). 

8. UBND các xã, t ị trấ :  

- Rà soát xác định nhu cầu sử dụng đất của địa phư ng để sử dụng vào 

các mục đ ch; của hộ gia đ nh, cá nhân để xây dựng nhà ở tại các khu dân cư, 

xây dựng c  sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thư ng mại,…  chuyển mục đ ch 

sử dụng đất t  đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp , chuyển đổi c  cấu sử 

dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp, kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử 

dụng,… để đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (đăng ký nhu cầu sử dụng 

đất theo Biểu 01 kèm theo văn bản này). 

- UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm thông báo cho các tổ chức, hộ gia 

đ nh, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn để đăng ký nhu cầu sử dụng đất, sau 

đó tổng hợp đăng ký nhu cầu chung của cấp xã, thị trấn (đối với hộ gia đình, cá 

nhân đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất theo Biểu 02 kèm theo văn 

bản này). 

(Có danh sách các   , Ban, Ngành t nh L ng   n  Các c  quan, tổ chức, 

đ n vị trên địa bàn huyện  UBND các xã, thị trấn kèm theo). 

9. Phòng Tài   uyê  và Môi trườ  : 

- Làm chủ đầu tư triển khai thực hiện các nội dung lập Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2022 huyện Văn Lãng theo đúng quy định pháp luật.  

- Tiếp nhận, tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của các c  quan, tổ chức, đ n 

vị, cá nhân để lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Văn Lãng theo đúng 

theo đúng thời yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 

1672/STNMT-QLĐĐ ngày 06/9/2021. Cụ thể: 

+ Lập Danh mục dự án đối với các trường hợp phải thu h i đất theo quy 

định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai và Danh mục dự án có sử dụng đất tr ng 

lúa, đất r ng phòng hộ, đất r ng đặc dụng vào các mục đ ch khác quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai trên địa bàn huyện trong năm 2022 gửi Sở 

Tài nguyên và Môi trường trước   ày 05/10/2021 để tổng hợp. 

+ Gửi h  s  Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện văn Lãng về Sở Tài 

nguyên và Môi trường trước ngày 15/10/2021 để xem xét, tổ chức thẩm định 

và sau khi thẩm định, chỉnh sửa, hoàn thiện tr nh UBND tỉnh phê duyệt theo 
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quy định. 

10. Về thời gian nộp hồ s  đă   ký   u cầu sử dụ   đất: Các sở, ban, 

ngành của tỉnh; các c  quan, đ n vị, tổ chức trên địa bàn huyện và UBND các 

xã, thị trấn đăng ký nhu cầu sử dụng đất và đề xuất các công trình, dự án sử 

dụng đất để đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Văn Lãng theo biểu 

mẫu kèm theo công văn này đ ng thời gửi kèm theo bản phô tô các văn bản về 

chủ trư ng đầu tư, quyết định phê duyệt đầu tư,… của các công tr nh, dự án  nếu 

có  về UBND huyện Văn Lãng (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường, 

địa ch : Số 10 đường Khu Ga, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, t nh L ng   n  

File số của các đ n vị gửi vào địa ch  gmail: tuanhuongnamla@gmail.com) 

trước ngày 25/9/2020 để tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường theo 

quy định.  

Việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất, đề xuất các công trình dự án có sử dụng 

đất để xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện là nội dung rất quan 

tr ng, làm căn cứ cho việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đ ch sử 

dụng đất và thu h i đất, b i thường giải phóng mặt bằng. Đề nghị các c  quan, 

đ n vị và UBND các xã, thị trấn quan tâm thực hiện. Sau thời hạn nêu trên, nếu 

không có văn bản đăng ký nhu cầu sử dụng đất gửi về UBND huyện Văn Lãng 

(thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) để tổng hợp coi như các c  quan, 

đ n vị không có nhu cầu sử dụng đất và các c  quan, đ n vị tự chịu trách nhiệm. 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng đề nghị các Sở, ban, ngành của tỉnh, 

các c  quan, đ n vị trên địa bàn huyện và UBND các xã, thị trấn quan tâm, thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường        

- TT.  uyện ủy;                            (B/c); 

- TT.  ĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng TN&MT; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Bế Vă  N ớ 
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DANH  ÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ GỬI CÔNG VĂN 

ĐĂNG KÝ NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 
 

I. Các Sở, Ban, Ngành tỉnh Lạ       

1. Sở Tài nguyên và Môi trường 

2. Sở Giao thông Vận Tải 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo 

5. Sở Công Thư ng 

6. Sở Xây dựng 

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

8. Sở Thông tin và truyền thông 

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

10. Công an tỉnh 

11. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

12. Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh 

13. Ban quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Đ ng Đăng – Lạng S n 

14. Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật tỉnh Lạng S n 

15. Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông 

16. Chi nhánh Tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel Lạng S n 

17. Trung tâm kinh doanh VNPT Lạng S n 

18. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng S n 

II. Các Phòng, Ban, đ   vị trê  địa bàn huyện Vă  Lã   

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

5. Công an huyện 

6. BCH Quân sự huyện 

7. Đ n Biên phòng Tân Thanh 

8. Đ n Biên phòng Na Hình 

9. BQL dự án Đầu tư xây dựng huyện 

10. Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện 

11. Điện lực Văn Lãng 

12. Đội quản lý thị trường số 07 

13. Các Doanh nghiệp sử dụng đất trên địa bàn huyện  đề nghị UBND các xã, thị 

trấn thông báo cho các Doanh nghiệp thực hiện đăng ký nhu cầu sử dụng đất). 

III. Các xã, thị trấn thuộc huyện Vă  Lã   

1. UBND 17 xã, thị trấn 
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