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Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình xây dựng 

 tại khu đất phía nam cầu Kỳ Lừa, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn  

của Tập đoàn Vigroup - Công ty cổ phần 

 

  Kính gửi: Tập đoàn Vigroup - Công ty cổ phần. 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được công văn số 873/2018/CV-

VGR-PTDA ngày 25/10/2018 của Tập Đoàn Vigroup - Công ty cổ phần về 

việc thẩm định đủ điều kiện chuyển nhượng 35 căn shophouse còn lại thuộc 

Dự án Tổ hợp thương mại, khách sạn và nhà phố Shophouse Vicom Lạng Sơn 

và hồ sơ kèm theo. Qua kiểm tra tại thực địa và thẩm định hồ sơ kèm theo, Sở 

Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả kiểm tra cụ thể như sau: 

1. Căn cứ pháp lý để kiểm tra, thẩm định: 

- Luật Đất đai năm ngày 29/11/2013; 

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

- 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 

- 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. 

2. Kết quả kiểm tra: 

2.1. Về hồ sơ pháp lý: 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh 

nghiệp 0101245486 đăng ký lần đầu ngày 03/5/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 

59 ngày 23/12/2015. 

- Về chủ trương đầu tư: Tập đoàn Vigroup - Công ty Cổ phần đã được 

UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt chủ trương tại Quyết định số 1767/QĐ-UBND 

ngày 29/9/2015 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp trung tâm thương 

mại khách sạn và nhà phố Shop - House, tại thành phố Lạng Sơn. 

- Về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Ngày 10/6/2016, Tập đoàn 

Vigroup - Công ty Cổ phần được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất 04 thửa đất, cụ thể: thửa đất số 181 (số seri CĐ 091600, diện tích 

1.090 m2) , thửa đất số 182 (số seri CĐ 188001, diện tích 1.801 m2), thửa đất 

số 183 (số seri CĐ 188002, diện tích 1.422 m2), thửa đất số 184 (số seri CĐ 

188003, diện tích 1.467 m2) thuộc tờ bản đồ địa chính số 05 phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng Sơn.  
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- Về Giấy phép xây dựng: Dự án đã được Sở Xây dựng cấp Giấy phép 

xây dựng số 30/GPXD-SXD ngày 16/12/2016. 

- Bản trích đo địa chính TĐ 09-2018, do Công ty cổ phần tư vấn đo đạc 

địa chính lập ngày 25/6/2018, UBND phường Chi Lăng xác nhận ngày 

26/6/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 27/6/2018. 

2.2. Kết quả kiểm tra hiện trạng: 

 Ngày 26/11/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với 

các thành phần có liên quan tiến hành kiểm tra hiện trạng nhà và đất của 35 

thửa đất đề nghị thẩm định (được thể hiện theo ranh giới màu đỏ trên bản trích 
đo địa chính TĐ 09-2018 UBND phường Chi Lăng xác nhận ngày 26/6/2018, 

Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 27/6/2018), kết quả cụ thể: 

- Về hiện trạng xây dựng trên 35 thửa đất do Tập đoàn Vigroup - Công 

ty cổ phần xây dựng phù hợp với quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự 

án tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn và nhà phố Shop house; văn bản số 

3113/VP-KTN ngày 28/10/2016 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xem xét 

tổng thể mặt bằng Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn và nhà phố 

Shophouse và Giấy phép xây dựng số 30/GPXD-SXD cấp ngày 16/12/2016.  

- Về kết nối hạ tầng của Dự án: 

+ Điện sử dụng:  

Tập đoàn Vigroup - Công ty cổ phần có biên bản thỏa thuận đấu nối diện 

với Công ty Điện lực Lạng Sơn ngày 18/11/2016; Trạm cấp điện cho khối 

Trung tâm thương mại, khách sạn riêng biệt cùng với 35 căn phố Shophouse. 

 + Hệ thống cấp nước:  

 Theo công văn chấp thuận địa điểm đấu nước sinh hoạt cho Dự án tổ hợp 

Trung tâm thương mại, khách sạn và nhà phố Shophouse tại vị trí gần nhất 

thuộc tuyên ống nhựa HDPE D 160 nằm trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo 

giao với đường Quang Trung đi qua phạm vi khu vực Dự án. 

 + Hệ thống thoát nước:  

 Đối với 35 căn hộ Shophouse các hộ dân khi nhận chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất từ Tập đoàn Vigroup - Công ty cổ phần 

có trách nhiệm hoàn thiện bể tự hoại xử lý trước khi đấu nối với hệ thống thoát 

nước chung của Dự án. 

 + Thu gom rác thải:  

 Các hộ dân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 

với đất từ Tập đoàn Vigroup - Công ty cổ phần có trách nhiệm thực hiện quy 

định thu gom rác thải theo quy định của địa phương. 

3. Kết luận, đề nghị 

3.1. Kết luận: 

 Qua xem xét hồ sơ pháp lý đối chiếu với kết quả kiểm tra hiện trạng 

nhà, đất của Tập đoàn Vigroup - Công ty cổ phần xây dựng đã hoàn thành đối 

chiếu với các quy định của Luật đất đai và Luật xây dựng đã được nêu trên; hồ 
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sơ 35 căn shophose đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở 

theo quy định.  

3.2. Đề nghị:  

- Văn phòng UBND tỉnh đăng thông báo này trên cổng thông tin điện tử 

của UBND tỉnh theo quy định tại khoản 46, Điều 2 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. 

- Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có 

trách nhiệm thực hiện các nội dung theo quy định tại khoản 4, Điều 72 Nghị 

định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật đất đai. 

- Tập đoàn Vigroup - Công ty Cổ phần có trách nhiệm nộp 01 bộ hồ sơ 

đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất cho Văn phòng Đăng ký đất đai theo quy định tại 

khoản 3, Điều 72 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để Tập đoàn Vigroup - Công ty 

cổ phần và các thành phần có liên quan biết, thực hiện./. 
   

Nơi nhận:                                                                          
 - Như trên; 

 - UBND tỉnh (thay B/c); 

 - Văn phòng UBND tỉnh; 

 - VP đăng ký đất đai (thực hiện); 

 - Lãnh đạo Sở; 

 - Phòng QLĐĐ; 

 - Văn phòng Sở; 

 - TTCNTTTNMT (đăng tải trên cổng TTĐT) 

 - Lưu: VT, (HVT).                                                                  

 

       KT. GIÁM ĐỐC 

       PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

đã ký 

 
 

 

        Chu Văn Thạch 

 

 


