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chuyển mục đích sử dụng đất trồng 

lúa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

      Lạng Sơn, ngày     tháng 11 năm 2020 

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

  

Thực hiện Công văn số 7796/BNN-TT ngày 10/11/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ sung hoàn thiện hồ sơ chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn cung cấp thông tin, bổ sung hồ sơ như sau: 

1. Về bổ sung hồ sơ 

Ngày 05/11/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn đã gửi một 

bộ tài liệu (bản giấy) về Phòng Sử dụng đất nông nghiệp và Môi trường, Cục 

Trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gồm các tài liệu sau: 

a) Về Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:  

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) kèm theo Nghị quyết 

số 42/NQ-CP ngày 09/5/2018 của Chính phủ. 

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện 

Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

- Trích sao bản đồ kế hoạch sử dụng đất (vị trí dự án). 

b) Về quyết định chủ trương đầu tư, gồm các văn bản sau: 

- Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn phê duyệt đề xuất dự án Xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, 

Hợp Thành 2 và Khu tái định cư Hợp Thành theo hình thức đối tác công tư 

(PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). 

- Báo cáo số 355/BC-SKHĐT ngày 15/6/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Lạng Sơn về kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xây dựng hạ 

tầng Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và Khu tái định cư Hợp 

Thành, theo hình thức đối tác công tư (PPP). 

 - Báo cáo thẩm định số 18/BC-SKHĐT ngày 23/01/2018 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Lạng Sơn về đề xuất dự án đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp 

Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và Khu tái định cư Hợp Thành theo hình thức đối 

tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT). 
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 - Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Xây dựng hạ tầng 

Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và Khu tái định cư Hợp Thành, 

huyện Cao Lộc. 

- Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư 

xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Hợp Thành”. 

c) Nghị quyết Hội đồng nhân dân cấp tỉnh  

- Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh Lạng Sơn 

về điều chỉnh Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh 

Lạng Sơn về bổ sung danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn;  

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh về việc 

điều chỉnh Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh Lạng 

Sơn về bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. 

d) Báo cáo tình hình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi 

nông nghiệp. 

- Báo cáo số 268/BC-UBND ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

về tình hình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng 

đặc dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Báo cáo số 463/BC-UBND ngày 25/6/2020 của UBND huyện Cao Lộc 

về kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, 

đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình dự án trên địa bàn huyện Cao 

Lộc. 

đ) Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn gửi bổ sung các tài liệu sau: 

- Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 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 Cao Lộc, kèm 

theo các Biểu số liệu. 

- Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn, kèm theo các Biểu số liệu. 

- Phương án sử dụng tầng đất mặt theo Phụ lục XI ban hành kèm theo quy 

định tại Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ về quy 

định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác. 

- Quyết định số 2476/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch các cụm công nghiệp trong quy hoạch phát 

triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011 - 2020, xét đến năm 2025. 
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2. Về các nội dung cần làm rõ 

Ngày 10/11/2020, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn đã 

có buổi làm việc với đại diện Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn. Cục Trồng trọt đề nghị cần làm rõ một số nội dung, cụ thể như sau:  

a) Tên dự án, quy mô diện tích, địa điểm 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cho ý 

kiến về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

năm 2020 đối với 02 dự án: 

- Dự án “Xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp 

Thành 2 và Khu tái định cư Hợp Thành”, tại địa bàn thị trấn Cao Lộc và xã 

Hợp Thành, huyện Cao Lộc, với quy mô sử dụng đất là 53,20 ha, trong đó đất 

trồng lúa là 19,62 ha. 

- Dự án “Khu dân cư Hợp Thành”, địa điểm tại xã Hợp Thành, huyện 

Cao Lộc với quy mô sử dụng đất là 28,40 ha, trong đó đất trồng lúa là 16,66 ha. 

b) Về số liệu diện tích đất trồng lúa của Dự án Khu dân cư Hợp Thành 

Tại Danh mục công trình dự án kèm theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp 

lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn có dự án Khu 

dân cư cụm công nghiệp Hợp Thành với quy mô diện tích 31,49 ha, trong đó 

Đất trồng lúa là 9,6 ha. 

Tại Danh mục dự án được thông qua tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐND 

ngày 30/3/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc điều chỉnh Nghị 

quyết số 09/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh Lạng Sơn về bổ sung 

Danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng vào mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có dự án Khu dân 

cư Hợp Thành với quy mô sử dụng đất là 28,4 ha, trong đó đất trồng lúa là 16,66 

ha. Cho thấy, có sự chênh lệch về diện tích Đất trồng lúa giữa kế hoạch sử dụng 

đất năm 2020 và Nghị quyết số 03/NQ-HĐND, nguyên nhân: Do khi tiến hành 

lập phương án sơ bộ về bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo đề nghị của Nhà 

đầu tư trên phạm vi nghiên cứu của dự án, ranh giới phạm vi dự án chưa cụ thể 

rõ ràng (mốc giới, ranh giới dự kiến thu hồi để thực hiện dự án cũng chưa được 

xác định chính xác). Trong quá trình rà soát, thống kê, lập phương án sơ bộ có 

một số thửa đất không còn nguyên hiện trạng (ruộng) do đã bị các tổ chức, hộ 

gia đình, cá nhân tự ý thay đổi mục đích sử dụng đất (san lấp đất thành vườn, 

đào thành ao thả cá…), vì vậy đã thống kê thiếu diện tích, số liệu diện tích đất 

trồng lúa bị ảnh hưởng chưa được chính xác. 

Như vậy, đối với Dự án Khu dân cư Hợp Thành theo hồ sơ địa chính diện 

tích sử dụng vào đất trồng lúa là 16,66 ha. 

c) Về chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa: Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn đã có Báo cáo số 268/BC-UBND ngày 10/7/2020 về tình hình 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng 
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trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trong đó: Diện tích đất trồng lúa còn lại được phép 

chuyển mục đích sử dụng đất theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/5/2018 của 

Chính phủ là: 

- Đối với cấp tỉnh là 35,52 ha; 

- Đối với huyện Cao Lộc là 60,3 ha. 

(Chi tiết tại Biểu 01 kèm theo Báo cáo này). 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn xem xét, thẩm định./. 

 
Nơi nhận:                                                    
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ (báo cáo); 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (báo cáo); 

- Cục Trồng trọt, Bộ NN&PTNT; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;                                                    

- Các Sở: TNMT, XD, KHĐT, NN&PTNT; 

- Văn phòng UBND tỉnh, Phòng THNC; 

- Lưu: VT, KT(NNT).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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