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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị điều chỉnh giảm diện tích quy hoạch Khu Công nghiệp Đồng Bành 

trên địa bàn huyện Chi Lăng trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chi Lăng  
 

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; 

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

Thường vụ Quốc hội về giải thích 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; 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 Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất; 

 Căn cứ Quyết định số 2521/QĐ-UBND ngày 11/12/2018, của UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch 

sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Chi Lăng; Quyết 

định số 1533/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc cho 

phép cập nhật, bổ sung số lượng dự án, công trình có thay đổi về quy mô, địa điểm 

trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ 

cuối (2016 -2020) tỉnh Lạng Sơn vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế 

hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Chi Lăng. 

 Sau khi nghiên cứu Công văn số 1744/SKHĐT-THKTXH ngày 26/11/2020 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc xin ý kiến về dự thảo Báo cáo 

giải trình, dự thảo Đề án điều chỉnh bổ sung quy hoạch Khu công nghiệp tỉnh Lạng 

Sơn và cung cấp các thông tin liên quan.  

 Để phát huy hiệu quả của nguồn vốn ngân sách đã đầu tư xây dựng các dự án 

Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành giai đoạn 1 (phê duyệt tại Quyết 

định số 1729/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của UBND tỉnh), Đường giao thông khu 

công nghiệp Đồng Bành giai đoạn 2 (phê duyệt tại Quyết định số 1986/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh) và đảm bảo tính khả thi của việc thực hiện khu 

công nghiệp. UBND huyện Chi Lăng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

trình cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh giảm diện tích quy hoạch khu công 



2 

nghiệp Đồng Bành trên địa bàn huyện Chi Lăng từ diện tích quy hoach đất khu 

công nghiệp với diện tích 321,76ha còn 175,50ha, giảm 146,26ha sang các loại đất 

khác, cụ thể như sau: 

STT 

Diện tích, loại đất đã được phê 

duyệt 

Diện tích, loại đất đề nghị 

chuyển từ đất khu công nghiệp 

sang trong Điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2020 và kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 

Chi chú 

Loại đất Diện tích (ha) Loại đất Diện tích (ha) 

1 

SKK 146,26 

CLN 60,59 

 
 
  

2 HNK 19,05 

3 CQP 1,56 

4 DHT 5,13 

5 DCS 3,91 

6 LUC 22,06 

7 LUK 6,26 

8 NTD 0,17 

9 NTS 0,62 

10 ODT 16,68 

11 SON 10,12 

12 TIN 0,11 

Tổng 146,26 
 

146,26 
 

Trên đây là nội dung UBND huyện kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh xem xét, quyết điṇh. Tờ trình này thay thế Tờ trình số 146/TTr-UBND 

ngày 02/12/2020 của UBND huyện Chi Lăng./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- Lưu: VT, TNMT, HMD. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phùng Văn Nghĩa 
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