
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

Số:           /UBND-TNMT 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Cao Lộc, ngày       tháng 12 năm 2020 

V/v xin ý kiến góp ý đối với  

Danh mục công trình, dự án  

trong KHSD đất năm 2021  

huyện Cao Lộc 

 

 

Kính gửi:  
    - Các Sở, ban, ngành tỉnh Lạng Sơn; 

- Các phòng, ban, đơn vị huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn huyện. 
 
 

Thực hiện Thông báo số 304/TB-HĐTĐ ngày 23/11/2020 của Hội đồng 

thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện về kết quả thẩm 

định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cao Lộc.  

Sau khi rà soát, chỉnh sửa bổ sung các hạng mục công trình dự kiến thực 

hiện trong năm Kế hoạch sử dụng đất 2021 huyện Cao Lộc theo ý kiến của Hội 

đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. UBND 

huyện Cao Lộc xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức như sau: 

1. Cho ý kiến bằng văn bản về Danh mục công trình, dự án thực hiện trong 

năm 2021 trên địa bàn huyện Cao Lộc mà cơ quan, đơn vị, tổ chức là Chủ đầu tư 

(xác nhận hoặc góp ý sự chính xác, đề nghị chỉnh sửa về tên công trình, dự án, 

quy mô, địa điểm, các văn bản chấp thuận chủ trương của các công trình, dự án 

liên quan,…), văn bản góp ý gửi về UBND huyện Cao Lộc (thông qua Phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện) trước ngày 07/12/2020, nếu quá thời hạn trên 

UBND huyện chưa nhận được văn bản góp ý thì được xem như các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức đồng ý với danh mục công trình, dự án và các thông tin liên quan đến 

danh mục công trình, dự án này theo dự thảo của UBND huyện. 

2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp ý kiến tham gia của các 

cơ quan, đơn vị; kiểm tra và chỉnh sửa các nội dung phù hợp vào Danh mục công 

trình, dự án thực hiện trong năm 2021 trên địa bàn huyện Cao Lộc, báo cáo 

UBND huyện trước ngày 08/12/2020; đồng thời phối hợp với đơn vị tư vấn khẩn 

trương hoàn thiện Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 gửi Sở Tài nguyên và 

Môi trường trình UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt theo quy định. 



UBND huyện đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn quan tâm, khẩn trương thực hiện./. 

(Có Bản dự thảo Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2021 

huyện Cao Lộc kèm theo) 

 

Nơi nhận: 
  - Như trên; 

-- Thường trực Huyện ủy; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PVP; 

- Các phòng ban; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Cường 
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