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                          Kính gửi:  

- Thanh tra tỉnh; 

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, 

Kế hoạch và Đầu tư; 

- UBND huyện Cao Lộc. 

 

 

Xem xét Văn bản số 151/TTr- NV.III ngày 31/12/2019 của Thanh tra tỉnh 

về việc đề xuất xử lý chuyển mục đích sử dụng đất tại huyện Cao Lộc, đồng chí 

Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề xuất của Thanh tra tỉnh về việc chưa đủ điều kiện cho 

phép UBND huyện Cao Lộc thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông 

nghiệp sang đất thương mại, dịch vụ đối với diện tích 15.461,1m
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của ông Trần 

Minh Bách và bà Đặng Lệ Thoa trước khi cho Công ty TNHH Một thành viên 

TM Việt Quốc thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Trạm dừng nghỉ Đồng 

Đăng do không có bản sao thỏa thuận thuê địa điểm theo quy định tại Điểm đ, 

Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư. Mặt khác, hồ sơ thẩm định, trình phê duyệt quyết 

định chủ trương đầu tư thực hiện dự án thể hiện hình thức sử dụng đất là chủ đầu 

tư thuê đất với nhà nước. 

Sở Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc 

thẩm tra, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết thủ tục hành chính về đất đai 

phải bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, đồng bộ giữa pháp luật về 

đất đai và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư rút kinh nghiệm trong việc thẩm định, trình 

UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư; việc thẩm định, cấp Giấy chứng nhận 

đầu tư phải bảo đảm đầy đủ hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật 

về đầu tư và tiến độ thực tế của dự án. 

2. Để tạo điều kiện cho chủ đầu tư thực hiện các thủ tục về đất đai, đầu 

tư, xây dựng theo đúng quy định của pháp luật, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan 

chức năng thực hiện ngay các nhiệm vụ sau: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư lập thủ tục 

điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trạm dừng nghỉ Đồng Đăng theo đó cần làm 

rõ hình thức sử dụng đất của dự án, làm cơ sở để hướng dẫn chủ đầu tư hoàn 

chỉnh bổ sung các nội dung liên quan (yêu cầu nhà đầu tư bổ sung bản sao thỏa 

thuận thuê địa điểm với ông Bách, bà Thoa nếu nhà đầu tư vẫn sử dụng đất thuê 

của ông Bách, bà Thoa; trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử 
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dụng đất và đề nghị được chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thương mại, 

dịch vụ để thực hiện dự án phải thực hiện ký quỹ theo quy định tại Khoản 1, 

Điều 27, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư); xem xét cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chứng nhận thay đổi lần thứ 02 theo thẩm 

quyền; tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất, nhà đầu tư thực hiện đúng, 

đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai và các quy định của pháp 

luật khác có liên quan. 

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các 

bước lập, thẩm định và trình phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch Trục trung 

tâm Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn theo quy định.  

- Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn UBND huyện 

Cao Lộc giải quyết hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất của ông Bách, bà 

Thoa theo đúng quy định của pháp luật. 

- UBND huyện Cao Lộc có trách nhiệm: 

+ Ban hành văn bản trả lời ông Bách, bà Thoa với nội dung hồ sơ đề nghị 

chuyển mục đích sử dụng đất đối với 15.461,1m
2
 đất nông nghiệp chưa bảo đảm 

quy định của pháp luật. Hướng dẫn ông Bách, bà Thoa hoàn thiện các thủ tục để 

được xem xét, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang 

đất thương mại, dịch vụ trước khi cho cho chủ đầu tư thuê quyền sử dụng đất 

thực hiện dự án theo quy định sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định điều 

chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trạm dừng nghỉ Đồng Đăng (nếu vẫn có nhu 

cầu).  

+ Chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc 

thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản để xảy ra sai phạm 

tại khu vực dự án, căn cứ tính chất, mức độ vi phạm để xử lý theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường, các 

cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- C, PVP UBND tỉnh,  

các phòng: KTTH, TH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (NNT). 

C Á             

 
 

 

 

 

 

 hạm  ùng Trường 
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