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THÔNG BÁO 

Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của Quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 

 

Căn cứ Điều 48 Luật Đất đai năm 2013, được sửa đổi, bổ sung tại Điều 6 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 

2018; 

Thực hiện Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 02/9/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. UBND 

huyện Văn Lãng thông báo công bố công khai toàn bộ tài liệu Kế hoạch sử dụng 

đất năm đầu (năm 2021) của Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn 

Lãng tại trụ sở Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Lãng (địa chỉ: Số 

10 đường Khu Ga, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) và trên 

Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Văn Lãng (địa chỉ 

 http://www.langson.gov.vn/vanlang/). Cụ thể: 

1. Hồ sơ công bố công khai gồm có: 

- Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 02/9/2021 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp và các bảng, biểu Kế hoạch sử dụng đất 

năm đầu (năm 2021) của Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn 

Lãng. 

 - Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của Quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Lãng. 

- Niêm yết tại Trụ sở UBND các xã, thị trấn: Quyết định số 1764/QĐ- 

UBND ngày 02/9/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

 2. Giao trách nhiệm cho các cơ quan đơn vị: 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp UBND các xã, thị trấn 

công bố công khai nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của Quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Lãng tại trụ sở UBND các xã, thị 

trấn. 

- UBND các xã, thị trấn tổ chức niêm yết Quyết định số 1764/QĐ- UBND 

ngày 02/9/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn và hệ thống biểu bảng kèm theo tại 

trụ sở UBND cấp xã; hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân lập hồ sơ về đất đai 
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theo (giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp GCNQSD đất,…) theo Hướng 

dẫn số 2029/HD-UBND ngày 12/7/2021 của UBND huyện.. 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện đăng tải tài liệu 

công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của Quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Lãng trên trang thông tin điện tử của huyện. 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ 

chức thực hiện Quyết định số 1764/QĐ- UBND ngày 02/9/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của Quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn theo quy định. 

- Các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện căn cứ theo nội dung 

Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của Quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2030 huyện Văn Lãng đã được UBND tỉnh phê duyệt tổ chức, triển khai thực 

hiện theo quy định. 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng thông báo đến các tổ chức, cá nhân 

trên địa bàn huyện được biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (B/C); 

- Sở Tài nguyên và Môi trường;  

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UB MTTQ VN, các tổ chức đoàn thể huyện; 

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

- Trung tâm VH, TT và TT (đưa tin); 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn (thông báo cho Nhân dân biết); 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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