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V/v giao đất cho Ban Quản lý Khu 
Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 
Lạng Sơn để thực hiện công tác 

quản lý đất đai theo quy định  
 

Lạng Sơn, ngày  29  tháng 7 năm 2019 

 

 

                Kính gửi:   
- Sở Tài nguyên và Môi trường. 
- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Xét Báo cáo số 383/BC-STNMT ngày 19/7/2019 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường về việc giao đất một lần cho Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu 
Đồng Đăng - Lạng Sơn để thực hiện các khu chức năng trong khu kinh tế, khu 
kinh tế cửa khẩu, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương giao đất đã giải phóng xong mặt bằng (quỹ đất 
sạch) tại các khu chức năng thuộc phạm vi Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – 
Lạng Sơn cho Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn để 
quản lý và thực hiện các thủ tục giao lại đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 
151 Luật Đất đai và Điều 53 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. 

Giao Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, 
phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố và cơ 
quan liên quan rà soát quỹ đất đã giải phóng mặt bằng tại các khu chức năng 
thuộc phạm vi Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn để lập hồ sơ trình 
UBND tỉnh giao đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng 
Sơn theo quy định. 

2. Đối với diện tích đất chưa giải phóng xong mặt bằng tại các khu chức 
năng thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn: Ban Quản lý Khu 
kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn có trách nhiệm chủ động phối hợp với 
UBND cấp huyện (có đất thuộc khu chức năng) tổ chức thực hiện giải phóng 
mặt bằng theo quy định; lập hồ sơ xin giao đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường 
thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, giao đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 
khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn sau khi giải phóng xong mặt bằng. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng Đăng 
ký đất đai trực thuộc thực hiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất cho các tổ chức, doanh nghiệp trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh 
tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. 
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4. Các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố theo 
chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ban Quản 
lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn trong quá trình tổ chức thực 
hiện chỉ đạo của UBND tỉnh./.  

  
Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các sở, ban, ngành; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
 các phòng: KTTH, TH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (NNT).  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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