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TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-KT 
V/v chấp thuận nhận chuyển 

nhượng, thuê quyền sử dụng đất nông 

nghiệp để thực hiện dự án đầu tư 

Lạng Sơn, ngày         tháng 11 năm 2021 

 

                  Kính gửi:  

 

 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND huyện Văn Quan; 

- Hợp tác xã Liên Minh Phát. 

 

Xem xét Văn bản số 05/LMP ngày 08/10/2021 của Hợp tác xã Liên Minh 

Phát về việc đề nghị chấp thuận việc sử dụng đất để thực hiện dự án Khu du lịch 

sinh thái cộng đồng xã Liên Hội, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn thông qua 

hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất; Báo cáo số 539/BC-

STNMT ngày 10/11/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả kiểm tra, 

xem xét chấp thuận việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất nông 

nghiệp để thực hiện dự án đầu tư của Hợp tác xã Liên Minh Phát, UBND tỉnh có 

ý kiến như sau: 

1. Chấp thuận Hợp tác xã Liên Minh Phát (Đ/c: thôn Khòn Cải, xã Liên 

Hội (xã Vân Mộng trước khi sáp nhập), huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) được 

nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá 

nhân và thuê đất với Nhà nước để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái cộng 

đồng xã Liên Hội, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn tại thôn Khòn Cải, xã Liên 

Hội (xã Vân Mộng trước khi sáp nhập), huyện Văn Quan với diện tích 54.771,0 

m2 đất (trong đó: đất trồng cây lâu năm 3.211,0 m2, đất trồng cây hàng năm 

khác 8.372,0 m2, đất rừng sản xuất 42.501,0 m2, đất nuôi trồng thủy sản 687,0 

m2) theo quy định tại các Điều 52, 56, 73, 193 Luật Đất đai năm 2013; khoản 29, 

50 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 và khoản 13, Điều 1 

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 

Văn bản chấp thuận của UBND tỉnh có thời hạn thực hiện là 36 tháng kể 

từ ngày ký văn bản này. 

2. Yêu cầu Hợp tác xã Liên Minh Phát phối hợp chặt chẽ với UBND 

huyện Văn Quan và các cơ quan liên quan rà soát, xác định cụ thể ranh giới, 

mốc giới diện tích đất nông nghiệp trong phạm vi dự án để thực hiện lập hồ sơ 

nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, chấp hành nộp đầy đủ nghĩa vụ 

tài chính do nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất và lập hồ sơ xin thuê 

đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

3. UBND huyện Văn Quan chỉ đạo cơ quan chức năng hướng dẫn tạo điều 

kiện cho Hợp tác xã Liên Minh Phát thực hiện các thủ tục nhận chuyển nhượng, 
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thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đảm bảo phù hợp với 

định hướng trong Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 đã được 

UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 

19/4/2021. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan hướng dẫn Hợp tác xã Liên Minh Phát lập hồ sơ xin thuê đất, tổ chức thẩm 

định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cho Hợp tác xã Liên Minh Phát thuê 

đất sau khi hoàn thành việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất nông 

nghiệp của hộ gia đình, cá nhân theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT, XD; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (NNT). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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