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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:            /HĐND-KTNS Lạng Sơn, ngày       tháng 11 năm 2021 

V/v thống nhất chủ trương thực 

hiện đối với các nội dung trình 

kỳ họp HĐND tỉnh 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính 

quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Luật Quy hoạch năm 2017; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành 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. 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 1564/UBND-KT ngày 07/11/2021 của 

UBND tỉnh về việc thống nhất chủ trương thực hiện đối với các nội dung trình 

kỳ họp HĐND tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Nhất trí kiến nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 1564/UBND-KT  

ngày 07/11/2021 về việc:  

- Hội đồng nhân dân tỉnh không ban hành Nghị quyết thông qua Kế 

hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 -2025) của tỉnh;  

- Không trình kỳ họp HĐND tỉnh thường kỳ giữa năm đối với Nghị 

quyết bổ sung danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, 

đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác trên địa bàn tỉnh và bổ sung danh 

mục các dự án phải thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 

2. Khi phát sinh dự án thật sự cấp bách và cần thiết dẫn đến phải điều 

chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình hoặc nhu cầu sử 

dụng đất, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tham mưu thực 

hiện theo đúng quy định tại Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có 

liên quan đến quy hoạch (tại khoản 1 Điều 6 sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật Đất đai) và điểm c khoản 3 Điều 7 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, được 

sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 



 2 

18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật Đất đai. 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các ban, Văn 

phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp, kiến 

nghị với các cơ quan Trung ương những bất cập, không thống nhất tại điểm h 

khoản 3 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 với Luật 

Quy hoạch, Luật Đất đai đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 37 Luật có liên quan đến luật quy hoạch năm 2018 để xem 

xét, điều chỉnh đảm bảo thực hiện thống nhất./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Thường trực HĐND tỉnh;       

- Các ban HĐND tỉnh; 

- Văn Phòng UBND tỉnh; 

- Văn Phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Phòng Công tác HĐND; 

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đinh Hữu Học 
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