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Số:            /TCQLĐĐ-CQHĐĐ 

V/v rà soát và bổ sung hồ sơ chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

                       

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2020 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ giao trả lời Công văn số 

4166/VPCP-NN ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ, Tờ trình 

số 60/TTr-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

về việc trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng 

lúa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020 (không có hồ sơ gửi kèm theo), Tổng 

cục Quản lý đất đai có ý kiến như sau: 

Để đảm bảo tiến độ triển khai dự án trong năm 2020 và thực hiện thu 

hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật, đề nghị Ủy ban  nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn rà soát, làm rõ, bổ sung căn cứ pháp lý đề nghị chuyển mục đích sử 

dụng đất nêu trên theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 52 Luật Đất đai năm 

2013 và hoàn thiện hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy 

định tại Khoản 6 Điều 1 Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 

năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc 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.  

Kết quả rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi 

trường (qua Tổng cục Quản lý đất đai) để thẩm định và trình Thủ tướng Chính 

phủ theo quy định. 

(Chi tiết hồ sơ bổ sung nội dung và thành phần tại phụ lục kèm theo 

Công văn này). 

Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị Quý Ủy ban tổ chức thực hiện theo 

đúng quy định của pháp luật./. 

Nơi nhận:        

- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Thứ trưởng Lê Minh Ngân (để báo cáo); 

- Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn; 

- Lưu: VT, VP (TH), CQHĐĐ (06). 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Khuyến 

 



 

 

 

Phụ lục. Hồ sơ bổ sung nội dung và thành phần gồm: 

(Kèm theo Công văn số       /BTNMT-TCQLĐĐ ngày     tháng    năm 2020 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

1. Giải trình rõ sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, 

cấp huyện; 

2. Quyết định 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; 

Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Quyết định đầu tư của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014; Giấy phép đầu tư 

hoặc Giấy chứng nhận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trước 

ngày 01 tháng 7 năm 2015 (ngày Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực thi hành) 

mà còn hiệu lực thực hiện; 

3. Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Báo cáo Thuyết minh và trích 

sao Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện;  

4. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục dự án 

cần thu hồi đất đối với trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai;  
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	Đào Đức Mẫn<ddman@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2020-06-25T16:59:31+0700
	Việt Nam
	Lê Thanh Khuyến<lethanhkhuyen@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2020-06-26T08:14:54+0700
	Việt Nam
	Tổng cục Quản lý đất đai<vdd@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2020-06-26T08:15:03+0700
	Việt Nam
	Tổng cục Quản lý đất đai<vdd@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2020-06-26T08:15:19+0700
	Việt Nam
	Tổng cục Quản lý đất đai<vdd@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2020-06-26T08:15:28+0700
	Việt Nam
	Tổng cục Quản lý đất đai<vdd@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




