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THÔNG BÁO  

Kết quả thẩm định hồ sơ xin thuê đất của Công ty điện lực Lạng Sơn  

trên địa bàn các xã Văn An và Vân Mộng, huyện Văn Quan  

 

         Kính gửi: Công ty Điện lực Lạng Sơn. 

 Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ xin thuê đất của Công ty 

Điện lực Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà trực vận hành điện lực 

cụm xã Vân Mộng, Văn An, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng sơn. Ngày 16/01/2019, 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan có liên quan tiến 

hành thẩm định hồ sơ tại thực địa. Trên cơ sở kết quả thẩm định hồ sơ, nội dung 

thống nhất tại biên bản làm việc cùng ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường thông 

báo kết quả thẩm định hồ sơ xin thuê đất như sau: 

 I. Những tồn tại, vướng mắc và biện pháp giải quyết 

 1. Khu đất xin thuê đất trên địa bàn xã Vân Mộng 

- Tồn tại, vướng mắc:  

+ Tại Hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Công ty Điện 

lực Lạng Sơn và hộ gia đình chuyển nhượng: Số thửa đất trong Hợp đồng không 

đúng với số thửa đất theo mảnh trích đo số 01-2017 (mảnh trích đo kèm hồ sơ xin 

thuê đất).  

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa thực hiện đăng ký chỉnh lý biến 

động theo quy định. 

+ Tại phía Đông thửa đất Công ty Điện lực Lạng Sơn xin thuê, hiện trạng đã 

xây dựng nhà trực vận hành lưới điện vượt quá diện tích xin thuê (đã xây sang 

thửa đất số 49, tờ bản đồ địa chính số 09, xã Vân Mộng). 

- Biện pháp giải quyết:  Công ty Điện lực Lạng Sơn hoàn thiện Hợp đồng 

chuyển nhượng cho thống nhất với số thửa theo bản trích đo địa chính; liên hệ với 

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Văn Quan để thực hiện chỉnh lý hồ 

sơ địa chính theo quy định; hoàn thiện hồ sơ để xác định rõ phần diện tích hiện 

trạng đã xây dựng sang thửa đất số 49, tờ bản đồ địa chính số 09 xã Vân Mộng; 

Liên hệ với đơn vị thực hiện trích đo để hoàn thiện lại bản trích đo địa chính theo 

hiện trạng đã xây dựng. 

2. Khu đất xin thuê đất trên địa bàn xã Văn An 

- Tồn tại, vướng mắc: Thửa đất Công ty Điện lực Lạng Sơn xin thuê có 

Biên bản thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 06/11/2017 với hộ 

gia đình ông Hà Văn Hoành. Tuy nhiên, thửa đất xin thuê chưa được cấp giấy 
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CN.QSD đất (theo quy định thời điểm được thực hiện các quyền của người sử 

dụng đất căn cứ theo Điều 168 Luật Đất đai năm 2013); chưa có Quyết định thu 

hồi đất của hộ gia đình, cá nhân. 

- Biện pháp giải quyết: Công ty Điện lực Lạng Sơn hoàn thiện Hợp đồng 

thỏa thuận mua tài sản gắn liền với đất của người đang sử dụng đất (nội dung Hợp 

đồng phải thể hiện rõ người bán tài sản tự nguyện trả lại đất để Nhà nước thu hồi 

đất và cho người mua tài sản thuê đất). Sau đó báo cáo UBND huyện Văn Quan 

để thực hiện thu hồi đất theo quy định tại khoản 4, Điều 16 Nghị định 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đất đai. 

II. Kết luận, kiến nghị 

Hồ sơ xin thuê 02 khu đất trên địa bàn các xã Văn An và Vân Mộng, huyện 

Văn Quan của Công ty Điện lực Lạng Sơn chưa đủ điều kiện để trình UBND tỉnh 

cho thuê đất theo quy định do còn một số tồn tại nêu trên. Đề nghị Công ty Điện 

lực Lạng Sơn đến Sở Tài nguyên và Môi trường (Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả) nhận lại hồ sơ để khắc phục tồn tại, vướng mắc và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ 

nộp về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ: Phố Dã 

Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (Trụ sở tỉnh ủy cũ) 

để được xem xét giải quyết theo quy định.  

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đất đai 

cho Công ty Điện lực Lạng Sơn và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- P. TN&MT huyện Văn Quan; 

- Trung tâm CNTT TN&MT; 

- Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Văn Quan; 

- UBND các xã: Văn An, Vân Mộng,  

   huyện Văn Quan; 

- VPS, QLĐĐ; 

- Lưu: VT, QLĐĐ (PVH).  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

đã ký 
 

 

Chu Văn Thạch 
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