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Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

 

Xem xét Báo cáo thẩm định số 235/BC-SKHĐT ngày 10/6/2020 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định đề xuất dự án trồng cây dược liệu tại 

xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó 

Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Khu đất đề xuất thực hiện dự án có tổng diện tích 20,44 ha (trong đó: 8,69 

ha do UBND xã Bằng Mạc quản lý và 11,75 ha do 29 hộ gia đình khai phá, quản 

lý, sử dụng), hiện trạng khu đất phần lớn là đất trống, bỏ hoang. Theo quy định 

tại Điều 14 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, Dự án thuộc đối tượng phải 

thẩm định về điều kiện để được Nhà nước giao đất, tuy nhiên hồ sơ thẩm định đề 

xuất phê duyệt chủ trương đầu tư dự án do Sở Kế hoạch và Đầu tư lập chưa thể 

hiện rõ nội dung trên, do đó chưa đủ cơ sở để xem xét chủ trương đầu tư dự án.  

Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương phối hợp với Sở Tài nguyên 

và Môi trường, Nhà đầu tư và các cơ quan liên quan bổ sung làm rõ kết quả 

thẩm định về điều kiện đối với người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, báo 

cáo UBND tỉnh để có cơ sở xem xét về chủ trương đầu tư dự án nêu trên. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan 

liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: TH-NC, TT TH-CB, TT PVHCC; 

- Lưu: VT, KT (PVĐ). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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