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TỜ TRÌNH 

Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn để thực hiện các dự án: “Xây dựng hạ tầng Cụm công 

nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và khu tái định cư Hợp Thành”  
và dự án “Khu dân cư Hợp Thành”  

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ 

 

 Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;  

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến 

quy hoạch ngày 20/11/2018;  

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;  

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Đất đai; 

Căn cứ 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 một số điều của 

Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;  

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 
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Căn cứ Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 

luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh 

Lạng Sơn về việc bổ sung Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2021 theo 

quy định tại khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai; danh mục dự án có sử dụng đất 

trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 

2021 theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 58  Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn;  

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và căn cứ kết quả 

rà soát thực tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn báo cáo tình hình chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ và đề nghị 

Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 

2021 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

I. Tình hình chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn  

1. Tổng chỉ tiêu đất trồng lúa được chuyển mục đích sử dụng trên địa 

bàn theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt 

Theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 08/5/2018 của Chính phủ phê duyệt 

điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 

(2016 - 2020) tỉnh Lạng Sơn, chỉ tiêu đất được phê duyệt chuyển sang sử dụng 

cho các mục đích khác, trong đó: đất trồng lúa là 890 ha (trong đó đất chuyên 

trồng lúa nước 334 ha):  

- Diện tích đã thực hiện chuyển mục đích: đất trồng lúa 813,72 ha. 

- Diện tích chưa thực hiện chuyển mục đích: đất trồng lúa 76,28 ha. 

Tuy nhiên, chỉ tiêu sử dụng đất trồng lúa theo Nghị quyết số 42/NQ-CP 

ngày 08/5/2018 của Chính phủ đến hết kỳ quy hoạch cơ bản đã thực hiện hết. 

Trên cơ sở Luật Quy hoạch, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có 

liên quan đến quy hoạch và Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 

16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy 

hoạch1, UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo thực hiện đồng thời việc lập Quy 

hoạch tỉnh, lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 cấp tỉnh và lập Quy 

                                                 
1 Điều 1. Giải thích một số điều của Luật Quy hoạch 

1. Khoản 1 Điều 6 và khoản 2 Điều 20 được hiểu như sau: Các quy hoạch theo quy định tại 

Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh đã được sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến 

quy hoạch có thể lập đồng thời. Quy hoạch nào được lập, thẩm định xong trước thì được 

quyết định hoặc phê duyệt trước. Sau khi quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt, nếu có 

mâu thuẫn thì quy hoạch thấp hơn phải điều chỉnh theo quy hoạch cao hơn. 
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hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy 

hoạch sử dụng đất cấp huyện nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất phục 

vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn. 

Đến nay, 11/11 huyện, thành phố đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2030 cấp huyện, trong đó: 

- Tổng chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn trong kỳ quy hoạch sử dụng đất 2021 - 2030 cấp huyện đã được 

UBND tỉnh phê duyệt là 5.399,94 ha (trong đó đất chuyên trồng lúa nước là 

3.046,14 ha) và đã được cập nhật vào Phương án phân bổ khoanh vùng đất đai 

trong Quy hoạch tỉnh và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh. 

- Tổng chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện 

Cao Lộc trong kỳ quy hoạch sử dụng đất 2021 - 2030 được phê duyệt tại Quyết 

định số 1346/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh là 912,3 ha (trong đó 

đất chuyên trồng lúa nước là 514,19 ha). 

 - Chỉ tiêu điều chỉnh do đã được thay đổi địa điểm và số lượng dự án 

trong cùng một loại đất nhưng không làm thay đổi về chỉ tiêu và khu vực sử 

dụng đất theo chức năng sử dụng trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã được 

phê duyệt: 0 ha. 

2. Kết quả thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đã 

được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (trong kỳ quy 

hoạch sử dụng đất 2021 - 2030) tính đến thời điểm 30/8/2021 

2.1. Những kết quả đạt được trong việc chuyển mục đích sử dụng đất 
(trong kỳ quy hoạch sử dụng đất 2021-2030) 

2.1.1. Những kết quả đạt được trong việc chuyển mục đích sử dụng đất 

(trong kỳ quy hoạch sử dụng đất 2021-2030) toàn tỉnh 

- Chỉ tiêu đất trồng lúa toàn tỉnh đã được xét duyệt (chỉ tiêu được tổng 

hợp từ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện đã được UBND tỉnh phê 

duyệt): 5.399,94 ha (trong đó huyện Cao Lộc 912,3 ha), trong đó: 

+ Chỉ tiêu đất trồng lúa toàn tỉnh đã được xét duyệt theo quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đến 2030 (chỉ tiêu được tổng hợp từ quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2030 cấp huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt): 5.399,94 ha 

(trong đó huyện Cao Lộc 912,3 ha). 

+ Chỉ tiêu đất trồng lúa toàn tỉnh điều chỉnh do đã được thay đổi địa điểm 

và số lượng dự án trong cùng một loại đất nhưng không làm thay đổi về chỉ tiêu 

và khu vực sử dụng đất theo chức năng sử dụng trong quy hoạch sử dụng đất cấp 

tỉnh đã được phê duyệt: 0 ha. 

- Kết quả thực hiện chỉ tiêu đất trồng lúa toàn tỉnh đã được xét duyệt: 

+ Diện tích đất trồng lúa toàn tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

trong các dự án đã được Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư: 0 ha. 
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+ Diện tích đất trồng lúa toàn tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

trong các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư: 0 ha. 

+ Diện tích đất trồng lúa toàn tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ chấp 

thuận chuyển mục đích sử dụng đất: 0 ha.  

UBND tỉnh Lạng Sơn đã trình Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương  

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để thực hiện 

các dự án, gồm: (1) dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng; (2) dự 

án Đầu tư mở rộng, nâng công suất mỏ than Na Dương, huyện Lộc Bình; (3) dự 

án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn với 

tổng diện tích đất trồng lúa là 210,42 ha (trong đó đất chuyên trồng lúa nước là 

132,18 ha). 

+ Diện tích đất trồng lúa toàn tỉnh đã được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất năm 20214 là 932,0 ha để thực hiện 427 công 

trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa (trong đó huyện Cao Lộc là 72,08 ha). 

+ Diện tích đất trồng lúa toàn tỉnh đã chuyển mục đích sử dụng đất trong 

các trường hợp còn lại: 0 ha. 

- Diện tích đất trồng lúa toàn tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ, Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng sau 03 

năm không thực hiện: 0 ha. 

- Diện tích đất trồng lúa toàn tỉnh còn lại chưa chuyển mục đích sử dụng 

đất: 4.467,94 ha; trong đó huyện Cao Lộc 840,22 ha (chưa trừ diện tích 210,42 

ha đất trồng lúa đã được UBND tỉnh Lạng Sơn trình Thủ tướng Chính phủ xin 

chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án2). 

2.1.2. Những kết quả đạt được trong việc chuyển mục đích sử dụng đất 

(trong kỳ quy hoạch sử dụng đất 2021-2030) huyện Cao Lộc 

- Chỉ tiêu đất trồng lúa huyện Cao Lộc cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất trong các dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2030 huyện Cao Lộc: 912,3 ha (trong đó: thị trấn Cao Lộc 22,04 ha, 

xã Hợp Thành 98,08 ha). 

- Kết quả thực hiện Chỉ tiêu đất trồng lúa huyện Cao Lộc đã được phê duyệt: 

+ Diện tích đất trồng lúa huyện Cao Lộc cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất trong các dự án đã được Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư: 0 ha. 

+ Diện tích đất trồng lúa huyện Cao Lộc cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất trong các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương 

đầu tư: 0 ha. 

+ Diện tích đất trồng lúa huyện Cao Lộc đã được Thủ tướng Chính phủ 

chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất: 0 ha. 

                                                 
2 Gồm : (1)Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng; (2) dự án đầu tư mở rộng, nâng công 

suất mỏ than Na Dương, huyện Lộc Bình; (3) dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn 

Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn  
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+ Diện tích đất trồng lúa huyện Cao Lộc đã được Hội đồng nhân dân tỉnh 

chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021: 72,08 ha để thực hiện các 

công trình, dự án trong năm 2021 (trong đó:thị trấn Cao Lộc 6,92 ha, xã Hợp 

Thành 17,19 ha). 

+ Diện tích đất trồng lúa huyện Cao Lộc đã chuyển mục đích sử dụng đất 

trong các trường hợp còn lại: 0 ha. 

- Diện tích đất trồng lúa đã được Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng sau 03 năm không 

thực hiện: 0 ha. 

- Diện tích đất trồng lúa còn lại chưa chuyển mục đích sử dụng đất: 

840,22 ha (trong đó: thị trấn Cao Lộc 15,92 ha, xã Hợp Thành 80,89 ha). 

(Chi tiết tại bảng số 01,02 kèm theo Tờ trình này) 

2.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân  

- Tồn tại, hạn chế trong việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa được 

xét duyệt: chỉ tiêu sử dụng đất trồng lúa cấp tỉnh được tổng hợp từ chỉ tiêu sử 

dụng đất trồng lúa của 11/11 huyện, thành phố đã được UBND tỉnh phê duyệt 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; theo đó diện tích đất trồng lúa trong kỳ 

quy hoạch được xét duyệt chuyển sang mục đích đất phi nông nghiệp là 

5.399,94 ha (trong đó, đất chuyên trồng lúa nước là 3.046,14 ha). Các chỉ tiêu 

đất trồng lúa chuyển sang mục đích đất phi nông nghiệp vừa được phê duyệt, 

nên đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục để tổ chức triển khai thực hiện 

các dự án, công trình. 

- Nguyên nhân: hiện nay, Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp Quốc 

gia đang được Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn toàn quốc, 

chưa được Quốc hội phê duyệt, do đó Chính phủ chưa có chỉ tiêu sử dụng đất 

phân bổ cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để lập Quy hoạch tỉnh, 

lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh và lập Quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất 

cấp huyện.  

II. Đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 

2021 để thực hiện các dự án “Xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hợp 

Thành 1, Hợp Thành 2 và khu tái định cư Hợp Thành” và dự án “Khu dân 

cư Hợp Thành” 

1. Căn cứ đề xuất việc chuyển mục đích sử dụng đất 

1.1. Về Nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án 

- Dự án Xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 

và khu tái định cư Hợp Thành với quy mô sử dụng đất là 53,19 ha, trong đó: 

diện tích đất trồng lúa là 19,01 ha (trong đó đất chuyên trồng lúa nước là 2,20 

ha); các loại đất khác là 34,18 ha. 
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- Dự án Khu dân cư Hợp Thành với quy mô sử dụng đất là 28,40 ha, trong 

đó: diện tích đất trồng lúa là 16,66 ha (trong đó đất chuyên trồng lúa nước là 

0,20 ha); các loại đất khác là 11,74 ha. 

1.2. Đánh giá việc tuân thủ các quy định của pháp luật về việc chuyển 

mục đích sử dụng đất trồng lúa 

Căn cứ Luật Đất đai; Luật Xây dựng; Luật Đầu tư và các văn bản hướng 

dẫn thi hành luật; Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của UBND 

tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng 

Sơn; Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh phê duyệt 

kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của Quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2030 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.  

Dự án Xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và 

khu tái định cư Hợp Thành được phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tại 

Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn; phê 

duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại Quyết định số 

614/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn; phê duyệt kết quả 

lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại 

hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) tại Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 

12/4/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn; phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư tại 

Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn.  

Dự án Khu dân cư Hợp Thành là dự án đối ứng theo phương án tài chính 

được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 

18/6/2018, theo đó Nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án BT, chuyển giao cho Nhà 

nước và được thanh toán bằng quỹ đất để thực hiện dự án khác theo các điều 

kiện quy định. Quỹ đất dự kiến giao cho Nhà đầu tư để thực hiện dự án khác 

khoảng 28,4 ha được quy hoạch là Khu dân cư Hợp Thành.  

Theo các quy định trên, việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng 

lúa sang mục đích đất phi nông nghiệp với diện tích 35,67 ha (trong đó đất 

chuyên trồng lúa nước là 2,4 ha) để thực hiện Dự án “Xây dựng hạ tầng Cụm 

công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và khu tái định cư Hợp Thành” và dự 

án “Khu dân cư Hợp Thành”  đã đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật. 

1.3. Đánh giá sự phù hợp của việc sử dụng đất thực hiện dự án về vị trí, 

diện tích, loại đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt 

Việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án “Xây 

dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và khu tái định cư 

Hợp Thành” và dự án “Khu dân cư Hợp Thành” phù hợp so với Quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2030 huyện Cao Lộc và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 

2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cao Lộc (đã được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 và 

Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 30/8/2021). 

(Chi tiết tại bảng số 03 kèm theo Tờ trình) 
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1.4. Đánh giá sự phù hợp của việc sử dụng đất thực hiện dự án với quy 

hoạch các ngành, lĩnh vực khác 

Dự án “Xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 

và khu tái định cư Hợp Thành” và dự án “Khu dân cư Hợp Thành” được triển 

khai thực hiện đảm bảo theo các quy định của pháp luật chuyên ngành về đấu 

thầu, xây dựng, đầu tư, kinh doanh bất động sản và Nghị định số 30/2015/NĐ-

CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, cụ thể:  

Dự án “Xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 

và khu tái định cư Hợp Thành” được phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự 

án tại Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn; phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại Quyết 

định số 614/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn; phê duyệt 

kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư 

(PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) tại Quyết định số 679/QĐ-

UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn; phê duyệt kết quả lựa chọn 

Nhà đầu tư tại Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn. 

Dự án “Khu dân cư Hợp Thành” là dự án đối ứng theo phương án tài 

chính được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 1118/QĐ-UBND 

ngày 18/6/2018, theo đó Nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án BT, chuyển giao cho 

Nhà nước và được thanh toán bằng quỹ đất để thực hiện dự án khác theo quy 

định. Quỹ đất dự kiến giao cho Nhà đầu tư để thực hiện dự án khác khoảng 

28,40 ha được quy hoạch là Khu dân cư Hợp Thành.  

Dự án phù hợp với các quy hoạch chuyên ngành như: chương trình phát 

triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2035 được phê duyệt tại Quyết định 

số 2706/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 

127/KH-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về phát triển đô thị 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm 2021-2025 huyện Cao Lộc được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

873/QĐ-UBND ngày 27/4/2021; quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp 

Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500. 

2. Đề xuất chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư 

2.1. Tên dự án, diện tích thực hiện dự án 

- Dự án “Xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 

và khu tái định cư Hợp Thành”, tổng diện tích đất thực hiện dự án: 53,19 ha, 

trong đó: diện tích đất trồng lúa cần chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự 

án là 19,01 ha. 

- Dự án “Khu dân cư Hợp Thành”, tổng diện tích đất thực hiện dự án là 

28,40 ha, trong đó: diện tích đất trồng lúa cần chuyển mục đích sử dụng để thực 

hiện dự án là 16,66 ha. 
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2.2. Vị trí thực hiện xác định theo Trích sao bản đồ Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021 huyện Cao Lộc gửi kèm theo Tờ trình này. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã rà soát, thẩm định nhu cầu sử dụng đất 

của các dự án; chịu trách nhiệm và bảo đảm về tính chính xác giữa hồ sơ và thực 

địa, sự phù hợp của việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng 

hộ, đất rừng đặc dụng với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt 

và tính khả thi trên thực tế. Nếu được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn cam kết tổ chức thực hiện nghiêm túc, thường xuyên 

theo dõi, kiểm tra và xử lý kịp thời vi phạm (nếu có). 

III. Hồ sơ gửi kèm theo Tờ trình này gồm có 

1. Thành phần hồ sơ theo Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 

30/6/2021 và hướng dẫn tại Công văn số 3185/BTNTM-TCQLĐĐ ngày 

14/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

1.1. Các Quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn liên quan đến dự án “Xây 

dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và khu tái định cư 

Hợp Thành” và dự án “Khu dân cư Hợp Thành”3: 

- 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); 

- Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc phê duyệt 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), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT); 

- Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện 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); 

- Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện 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);   

- Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng 

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

                                                 
3 Các Quyết định này thay cho Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014; khoản 2, Điều 22 Nghị định số 

118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Đầu tư. 
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1.2. Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2030 huyện Cao Lộc (có bản sao Báo cáo Thuyết minh kèm theo Tờ 

trình này). 

1.3. Trích sao bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cao Lộc đã 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (khu vực vị trí của dự án “Xây 

dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và khu tái định cư 

Hợp Thành” và dự án “Khu dân cư Hợp Thành”). 

1.4. Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh Lạng 

Sơn về việc bổ sung Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2021 theo quy 

định tại khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai; Danh mục dự án có sử dụng đất trồng 

lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2021 theo 

quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 58  Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

1.5. Phương án sử dụng tầng đất mặt đối với đất trồng lúa của dự án. 

1.6. Phương án nộp tiền để bảo vệ, phát triển đất chuyên trồng lúa nước 

của dự án.  

2. Thành phần hồ sơ ngoài hướng dẫn tại Thông tư số 09/2021/TT-

BTNMT ngày 30/6/2021và Công văn số 3185/BTNTM-TCQLĐĐ ngày 

14/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: 

2.1. Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;  

2.2. Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh phê 

duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

2.3. Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/5/2018 của Chính phủ về điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 

(2016 - 2020) tỉnh Lạng Sơn. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, 

quyết định./. 

 
 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TN&MT (02 bản); KH&ĐT, CT;  

- UBND huyện Cao Lộc; 

- Công ty cổ phần Đầu tư Bác Nguyên Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH-NC; 

- Lưu: VT, KT (NNT). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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