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THÔNG BÁO  

Kết quả thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty  

TNHH Xây dựng Vĩnh Long tại xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình 

 

Kính gửi: - UBND huyện Lộc Bình; 

- UBND xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình; 

- Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Long. 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ xin chuyển mục đích sử 

dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thương mại dịch vụ của Công ty TNHH Xây 

dựng Vĩnh Long tại xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình để xây dựng bến xe hàng, địa 

điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại khu vực Co Sa (Mốc 

1232) xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình có vị trí tại thôn Bản Thín, Tú Mịch. Ngày 

13/9/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan có liên 

quan tiến hành thẩm định hồ sơ xin chuyển mục đích tại thực địa. Trên cơ sở kết 

quả thẩm định hồ sơ đất đai tại Biên bản lập cùng ngày; Sở Tài nguyên và Môi 

trường thông báo kết quả thẩm định hồ sơ như sau: 

1. Vị trí địa điểm khu đất 

Khu đất Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Long xin chuyển mục đích sang đất 

thương mại, dịch vụ để xây dựng bến xe hàng, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu tại khu vực Co Sa (Mốc 1232) xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình 

có vị trí tại thôn Bản Thín, Tú Mịch. Theo Đơn xin chuyển mục đích của Công ty 

khu đất gồm 15 thửa đất thuộc tờ bản đồ địa chính số 01, 02, 10, 13, 21, 23 xã Tú 

Mịch, tổng diện tích 11.964m
2
. Vị trí, ranh giới khu đất xác định theo trích đo bản 

đồ địa chính số 01-2017 do Trung tâm CNTT TN&MT trích đo ngày 20/9/2017, Sở 

Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 04/10/2017 (đúng quy điṇh). 

2. Về Quy hoạch, kế hoạch sử duṇg đất 

Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Lộc Bình được phê 

duyệt tại Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 10/01/2014; Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2018 của huyện Lộc Bình được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết 

định số 2627/QĐ-UBND ngày 29/12/2017, Dự án xây dựng bến xe hàng, địa điểm 

tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại khu vực Co Sa (Mốc 1232) xã 

Tú Mịch, huyện Lộc Bình của Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Long chưa có trong 

danh mục các công trình dự án thực hiện, chuyển mục đích sử dụng đất (chưa phù 

hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Lộc Bình). Khu đất Công ty xin 

chuyển mục đích được quy hoạch là đất trồng lúa, đất rừng sản xuất. 

 3. Nguồn gốc, hiện trạng đất 

- Nguồn gốc: Khu đất Công ty xin chuyển mục đích là đất của 03 hộ gia đình 

đã góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào Công ty để thực hiện dự án Bến xe (hộ ông 

Lành Văn Dầy, bà Lý Thị Tiện; hộ ông Lành Văn Hội, bà Vy Thị Vương; hộ ông 

Hoàng Văn Điện, bà Lành Thị Hành) theo Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng 
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đất được UBND xã Tú Mịch chứng thực ngày 04/7/2018. Các thửa đất này đều đã 

được UBND huyện Lộc Bình cấp Giấy CN.QSD đất nông nghiệp cho 03 hộ dân 

năm 2011 và 2014, với tổng diện tích 33.811m
2
.  

- Hiện trạng:  Trên toàn bộ khu đất, Công ty đã san gạt tạo mặt bằng, thời 

điểm san gạt khoảng năm 2012. Trên đất có 01 khu nhà kho xây tường gạch ba 

banh, mái tôn xây cuối năm 2017; 01 ngôi nhà cấp 4 của hộ ông Hoàng Văn Điện 

đang sử dụng (người góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào Công ty). Trên khu đất 

xin chuyển mục đích có thửa đất số 63 tờ bản đồ địa chính số 02 xã Tú Mịch, mục 

đích sử dụng là đất đồi chưa sử dụng, tại buổi làm việc UBND xã Tú Mịch cho biết 

phần diện tích này do người dân sử dụng từ trước, UBND xã không quản lý phần 

diện tích đất này. 

4. Bồi thường, giải phóng mặt bằng 

Theo hồ sơ xin chuyển mục đích, diện tích đất Công ty xin chuyển mục đích 

là đất các hộ dân góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào Công ty do đó không phải 

giải phóng mặt bằng. 

5. Tồn tại, vướng mắc và biện pháp giải quyết 

Theo quy định tại Khoản 34 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐCP của CHính 

phủ bổ sung Điều 49a Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì UBND tỉnh phải ban hành 

quy định về việc góp vốn quyền sử dụng đất  (nội dung này Sở Tài nguyên và Môi 

trường báo cáo UBND tỉnh để đưa vào kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2019) và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án. Hiện UBND 

tỉnh chưa ban hành quy định này, do đó chưa có cơ sở xem xét việc góp vốn để thực 

hiện dự án của 03 hộ dân tại xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình. Để đảm bảo việc triển khai 

thực hiện dự án, đề nghị Công ty xem xét, tham khảo phương án nhận chuyển nhượng 

đất của các hộ dân sau đó thực hiện thủ tục thuê đất với Nhà nước theo quy định tại 

Khoản 29 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 

6. Kết luận, kiến nghị 

Khu đất Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Long xin chuyển mục đích tại thôn 

Bản Thín, xã Tú Mịch không đủ điều kiện để chuyển mục đích do chưa có cơ sở để 

xem xét việc góp vốn của người dân vào Công ty và khu đất này cũng không phù 

hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Lộc Bình do vậy đề nghị Công 

ty TNHH Xây dựng Vĩnh Long  đến Sở Tài nguyên và Môi trường (Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả) nhận lại hồ sơ. Sau khi Công ty bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo 

quy điṇh và nôp̣ laị hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ xem xét giải quyết.  

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả thẩm định hồ sơ xin chuyển 

mục đích để UBND huyện Lộc Bình; UBND xã Tú Mịch và Công ty TNHH Xây 

dựng Vĩnh Long biết thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                

- Như trên;                                                                                        

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Bộ phận một cửa; 

- Trung tâm CNTT-TNMT; 

- Lưu: VT, QLĐĐ(ĐTT).      

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

đã ký  

 
 

Chu Văn Thạch 



 3 

 

                                                   


		2018-10-03T15:59:15+0700
	Việt Nam
	Sở Tài nguyên và Môi trường<stnmt@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




