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Lạng Sơn, ngày       tháng  01 năm 2021 
V/v xin ý kiến về hình thức cho 

Công ty Điện lực Lạng Sơn  

thuê đất 

 

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
 

Từ kết quả tự rà soát lại việc cho thuê đất trên địa bàn toàn tỉnh, Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn báo cáo và xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường về 

nội dung cụ thể như sau: 

1. Diễn biến quá trình sử dụng đất của Công ty Điện lực Lạng Sơn 

Công ty Điện lực Lạng Sơn là tổ chức kinh tế, thành lập theo Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh số 0100100417-013 đăng ký lần đầu ngày 

08/6/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 01 ngày 13/4/2012. Công ty được UBND 

tỉnh Lạng Sơn chấp thuận vị trí, địa điểm thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công 

trình Trụ sở làm việc tại Khối 1 thị trấn Cao Lộc với diện tích khoảng 3.670 m2. 

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã giao danh mục đầu tư xây dựng Nhà điều 

hành sản xuất Công ty Điện lực Lạng Sơn (năm 2014). Sau khi được chấp thuận 

địa điểm Công ty Điện lực Lạng Sơn đã ký hợp đồng với Trung tâm Phát triển 

quỹ đất huyện Cao Lộc lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng 

mặt bằng theo quy định. Tuy nhiên, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 

gặp nhiều khó khăn do có sự thay đổi về chế độ chính sách nên việc thực hiện 

công tác bồi thường giải phóng mặt bằng không tiếp tục được thực hiện. Công ty 

Điện lực Lạng Sơn đã báo cáo và được UBND tỉnh đồng ý dừng triển khai dự án 

đầu tư công trình Trụ sở làm việc của Công ty Điện lực Lạng Sơn tại thị trấn 

Cao Lộc, huyện Cao Lộc (Công văn số 1283/VP-KTN ngày 29/6/2015 của Văn 

phòng UBND tỉnh Lạng Sơn). 

Ngày 14/4/2016, Công ty Điện lực Lạng Sơn có Công văn số 686/PCLS-

KH về việc xin thuê đất tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn 

tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn để xây dựng Nhà điều hành sản xuất Công 

ty Điện lực Lạng Sơn, diện tích xin thuê 7.000,0 m2 để xây dựng hạng mục công 

trình cụ thể như sau: (1) Xây dựng Nhà điều hành sản xuất, diện tích 1.470,0 m2; 

(2) Nhà kho ngoài trời, diện tích: 300,0 m2. (3) Nhà kho kín, diện tích: 250,0 m2. 

(4) Nhà bảo vệ, diện tích: 30,0 m2. (5) Nhà kho sửa chữa biến thế, diện tích: 

250,0 m2. (6) Khu nhà thí nghiệm, diện tích: 350,0 m2. (7) Nhà để xe chuyên 

dùng, diện tích: 250,0 m2. (8) Diện tích đất còn lại làm sân và một số công trình 

phụ trợ khác. Nguồn gốc khu đất Công ty Điện lực Lạng Sơn xin thuê cụ thể 

như sau: một phần diện tích nguyên là đất suối và đất bờ suối, một phần diện 

tích là đất sản xuất nông nghiệp, đất ở của các hộ gia đình, cá nhân; khu đất đã 

được Nhà nước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. 
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Ngày 27/5/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường có Báo cáo số 152/BC-

STNMT về việc xem xét đề nghị xin thuê đất của Công ty Điện lực Lạng Sơn và 

UBND tỉnh Lạng Sơn có Công văn số 522/UBND-KTN ngày 06/6/2016 đồng ý 

về địa điểm đầu tư xây dựng dự án Nhà điều hành sản xuất của Công ty Điện lực 

Lạng Sơn tại Khu tái định cư và Dân cư Nam thành phố Lạng Sơn thuộc địa bàn 

xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn.  

Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Sở Tài nguyên và Môi trường 

có Tờ trình số 324/TTr-STNMT ngày 27/9/2016 trình UBND tỉnh cho Công ty 

Điện lực Lạng Sơn -Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc thuê đất để sử dụng vào 

mục đích xây dựng Trụ sở làm việc và UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

1804/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 cho Công ty Điện lực Lạng Sơn - Tổng Công 

ty Điện lực Miền Bắc thuê tích 7.715,8 m2 đất tại Khu tái định cư và Dân cư 

Nam thành phố Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc 

(nhà điều hành) không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Thời gian thuê đất: 

50 năm kể từ ngày ký Quyết định cho thuê đất. Hình thức cho thuê đất: Nhà 

nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. Đến ngày 11/7/2018, UBND tỉnh 

Lạng Sơn có Quyết định số 1292/QĐ-UBND thu hồi diện tích 1.654,5m2 đất (là 

một phần diện tích đất đã cho Công ty Điện lực thuê) giao đất cho Trung tâm 

Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để quản lý và lập 

phương án đấu giá quyền sử dụng đất. Diện tích 6.061,0m2 đất còn lại đã được 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Điện lực Lạng Sơn theo 

quy định. Hiện trạng trên khu đất đang để trống, chưa xây dựng công trình kiến 

trúc trên đất. 

Sau khi được UBND tỉnh cho thuê đất, Công ty Điện lực Lạng Sơn đã 

thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Nhà nước trong việc thuê đất và triển 

khai các bước thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, 

của tỉnh về đầu tư xây dựng, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đã giao vốn để 

khởi công trong năm 2019, nhưng đến nay dự án chưa khởi công. 

2. Kết quả rà soát việc sử dụng đất của Công ty Điện lực Lạng Sơn 

a) Về mục đích sử dụng đất: 

Công ty Điện lực Lạng Sơn là tổ chức kinh tế được UBND tỉnh cho thuê 

đất tại Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 để sử dụng vào mục 

đích xây dựng Trụ sở làm việc (nhà điều hành). Đối chiếu theo quy định tại mục 

2.2.5.4 Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất (nay là Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 

14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) quy định: 

“Đất thương mại, dịch vụ là đất sử dụng xây dựng các cơ sở kinh doanh, 

dịch vụ, thương mại và các công trình khác phục vụ cho kinh doanh, dịch vụ, 

thương mại (Kể cả trụ sở, văn phòng đại diện của tổ chức kinh tế)”. Như vậy, 

loại đất Công ty Điện lực Lạng Sơn được UBND tỉnh cho thuê là đất thương 

mại, dịch vụ. 



3 

 

b) Về hình thức cho thuê đất 

Tại Điều 118, Điều 119 Luật Đất đai năm 2013 quy định: 

“Điều 118. Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp 

không đấu giá quyền sử dụng đất 

1. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức 

đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây, trừ các trường hợp 

quy định tại khoản 2 Điều này: 

d) Sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; 

Điều 119. Thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất 

1. Điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước 

giao đất, cho thuê đất: 

a) Đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà 

tài sản thuộc sở hữu nhà nước; 

c) Có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt”. 

Đối chiếu với các quy định trên thấy rằng: việc sử dụng đất của Công ty 

Điện lực Lạng Sơn là sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ; nguồn gốc 

khu đất đã được giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật bằng nguồn vốn 

ngân sách nhà nước thì phải thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, tuy nhiên Sở 

Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

1804/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 về việc cho Công ty Điện lực Lạng Sơn - 

Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng 

Trụ sở làm việc không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất là chưa 

bảo đảm đúng quy định của pháp luật về đất đai.  

Trên cơ sở đó UBND tỉnh đã làm việc với Tổng Công ty Điện lực Miền 

Bắc để thông qua kết quả rà soát và thống nhất chủ trương thu hồi lại Quyết định 

cho thuê đất nêu trên. Tại cuộc làm việc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đề 

xuất UBND tỉnh tiếp tục cho Công ty Điện lực Lạng Sơn thuê khu đất tại Khu 

tái định cư và Dân cư Nam thành phố Lạng Sơn không thông qua đấu giá quyền 

sử dụng đất, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc sẽ chi trả toàn bộ chi phí bồi 

thường giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật tương 

ứng với diện tích đất đã được thuê 6.061,3m2. Đề xuất của Tổng Công ty Điện 

lực Miền Bắc chưa được UBND tỉnh Lạng Sơn chấp thuận do nhận thức rằng 

chưa bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai như đã nêu trên. 

3. Kiến nghị, đề xuất 

Để có cơ sở triển khai các bước nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc theo 

đúng trình tự, thủ tục về giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật đất 



4 

 

đai, UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo và đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường 

xem xét, cho ý kiến về những nội dung sau:  

         3.1. Việc UBND tỉnh Lạng Sơn cho Công ty Điện lực Lạng Sơn thuê khu 

đất đã giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại Khu tái định cư và Dân 

cư Nam thành phố Lạng Sơn không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất có 

đúng quy định của pháp luật hiện hành không? 

         3.2. Việc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đề nghị sẽ nộp vào ngân sách 

Nhà nước toàn bộ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí san lấp mặt 

bằng, chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật tương ứng với diện tích đất đã được thuê 

6.061,3m2 có đủ điều kiện để UBND tỉnh Lạng Sơn cho thuê đất không thông 

qua đấu giá quyền sử dụng đất không? 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quan tâm giải đáp nội dung trên. 

Gửi kèm theo văn bản này các tài liệu: 

(1) Báo cáo số 152/BC-STNMT ngày 27/5/2016 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường Lạng Sơn về việc xem xét đề nghị xin thuê đất của Công ty Điện lực 

Lạng Sơn. 

(2) Công văn số 522/UBND-KTN ngày 06/6/2016 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc xem xét đề nghị xin thuê đất của Công ty Điện Lực Lạng Sơn. 

(3) Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 cho Công ty Điện lực 

Lạng Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc. 

(4) Báo cáo 270/BC-STNMT ngày 12/6/2020 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về rà soát việc giao đất cho Công ty Điện lực Lạng Sơn để xây dựng trụ 

sở làm việc tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn. 

(5) Thông báo số 380/TB-UBND ngày 22/7/2020 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc kết luận cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 

03/7/2020 và cuộc làm việc với Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc ngày 

10/7/2020 về nội dung xem xét kết quả rà soát việc giao đất cho Công ty Điện 

lực Lạng Sơn để xây dựng trụ sở làm việc tại Khu tái định cư và dân cư Nam 

thành phố Lạng Sơn./. 

  

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở: TC, TN&MT, TP; 

- Công ty Điện lực Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

các phòng CV, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(NNT). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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