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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Chi Lăng, ngày  31 tháng 12 năm 2020 

BÁO CÁO  

Về việc giải trình một số nội dung tại Công văn Số 2103 /STNMT-QLĐĐ ngày 

09/12/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh  

   

Thực hiện Công văn số 2103/STNMT-QLĐĐ ngày 09/12/2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh về việc phúc đáp nội dung Tờ trình số 127/TT-UBND 

ngày 12/11/2020, Tờ trình số 145/TTr-UBND ngày 30/11/2020 của UBND huyện 

Chi Lăng. UBND huyện Chi Lăng đã tiếp thu, chỉnh sửa và giải trình một số nội 

dung như sau: 

1. Việc Sở Tài nguyên và Môi trường có nhận được 02 Tờ trình cùng số 

127/TTr-UBND ngày 12/11/2020 tuy nhiên lại nội dung trình khác nhau, cụ thể:  

“Tờ trình số 127/TTr-UBND thứ nhất đề nghị thay đổi về quy mô, địa điểm 

đối với dự án mở mới tuyến đường liên xã từ Trung tâm thị trấn Chi Lăng vào xã Y 

Tịch; Tờ trình 127/TTr-UBND thứ hai đề nghị thay đổi các chỉ tiêu loại đất cần 

thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đối với dự án Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn 

Đồng Mỏ”. 

Sau khi kiểm tra, xem xét UBND huyện giải trình nội dung trên như sau: 

 Trong quá trình phát hành văn bản ngày 30/11/2020, bộ phận Văn thư thuộc 

UBND huyện có sự nhầm lẫn khi vào số văn bản Tờ trình về việc thay đổi về quy 

mô, loại đất dự kiến thu hồi của dự án trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chi Lăng, đối với dự án Khu đô 

thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ. Sau đó UBND huyện đã thu hồi lại Tờ trình 

số 127/TTr-UBND ngày 30/12/2020 và đồng thời ban hành Tờ trình số 145/TTr-

UBND ngày 30/11/2020 về việc thay đổi về quy mô, loại đất dự kiến thu hồi của dự 

án trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021 huyện Chi Lăng đề nghị thay đổi các chỉ tiêu loại đất cần thu hồi, chuyển 

mục đích sử dụng đối với dự án Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ. 

2. Về cơ sở pháp lý trình thay đổi quy mô, địa điểm dự án 

2.1. Đối với dự án mở mới tuyến đường liên xã từ Trung tâm thị trấn Chi 

Lăng vào xã Y Tịch 

- Thực hiện theo nội dung Thông báo số 618/TB-UBND ngày 09/11/2020 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2020 (ngày 

05/11/2020). Tại mục 6 Thông báo có nêu: 

“6. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mở mới tuyến đường liên xã từ trung tâm thị 

trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch, huyện Chi Lăng (Sở Giao thông vận tải trình).  

Việc đầu tư tuyến đường từ thị trấn Chi Lăng đến xã Y Tịch giảm chiều dài 

quãng đường kết nối giữa thị trấn Chi Lăng và các xã khu vực núi đá phía Tây - 

Nam huyện Chi Lăng từ 35 km xuống còn khoảng 7,9 km, sẽ đẩy mạnh giao thương 
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buôn bán hàng hóa, dịch vụ và du lịch; tạo đà cho khu vực này phát triển kinh tế - 

xã hội của xã Y Tịch và thị trấn Chi Lăng cũng như các xã trong vùng núi đá như: 

Hòa Bình, Vạn Linh, Bằng Mạc, Bằng Hữu… Dự án đã thực hiện đầy đủ quy trình 

thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư công. UBND tỉnh đồng ý về nội dung dự án, 

thống nhất trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định. Sở 

Giao thông vận tải rà soát, báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp 

cuối năm 2020.” 

- Thực hiện Công văn số 3040/SGTVT-KHTC ngày 11/11/2020 của Sở Giao 

thông vận tải tỉnh về việc đăng ký bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 

2021 trên địa bàn huyện Bắc Sơn, Chi Lăng. Tại nội dung Công văn Sở Giao thông 

vận tải tỉnh đăng ký bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất và danh mục các dự 

án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích 

khác năm 2021 đối với Dự án Xây dựng mở mới tuyến đường liên xã từ trung tâm thị 

trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch, huyện Chi Lăng với quy mô dự án là 12,9ha. 

2.2. Đối với dự án Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ 

Thực hiện Công văn số 4684/VP-KT ngày 16/11/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc rà soát, thống nhất tên dự án đầu tư khu đô thị trên 

địa bàn huyện Chi Lăng. Và tại nội dung Báo cáo số 186-BC/ĐĐ ngày 13/11/2020 

của Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm định chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án Khu đô thị mới hai bên đường Quốc lộ 1 phía Đông Nam thị trấn 

Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng. Ý kiến của Đảng đoàn HĐND tỉnh về Quy hoạch và 

Kế hoạch sử dụng đất: “Chỉ đạo UBND huyện Chi Lăng phối hợp với Sở Tài 

nguyên và Môi trường rà soát lại mã loại đất, bổ sung mục đích sử dụng đất, cập 

nhật vào Quy hoạch sử dụng đất huyện Chi Lăng giai đoạn 2021-2030 và Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 theo quy định.” 

  3. Về Nguyên nhân, lý do trình thay đổi quy mô, địa điểm dự án và sự 

cần thiết trình thay đổi quy mô, địa điểm dự án 

- Đối với Dự án Xây dựng mở mới tuyến đường liên xã từ trung tâm thị trấn 

Chi Lăng vào xã Y Tịch, huyện Chi Lăng, UBND huyện kính đề nghị Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh, xem xét trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định 

điều chỉnh lại quy mô, địa điểm, chi tiết diện tích các loại đất dự kiến thu hồi, 

chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.  

 Nguyên nhân thay đổi do dự án có thay đổi một số vị trí tuyến đường so với 

sơ đồ tuyến đường đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1533/QĐ-

UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc cho phép cập nhật, bổ 

sung số lượng dự án, công trình có thay đổi về quy mô, địa điểm trong Điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 -2020) 

tỉnh Lạng Sơn vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 

năm 2020 huyện Chi Lăng, nên dẫn đến dự án có thay đổi về quy mô, vị trí địa 

điểm, diện tích loại đất dự kiến thu hồi. Và để thực hiện dự án phù hợp với thực tế 

sử dụng đất, hồ sơ địa chính và để đảm bảo việc dự án được thực hiện đầy đủ theo 

quy định của pháp luật. 

- Đối với dự án Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ, UBND huyện 

kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, xem xét trình cấp có thẩm quyền 
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xem xét quyết định điều chỉnh lại chi tiết diện tích các loại đất dự kiến thu hồi, 

chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án. UBND huyện Chi Lăng kính đề 

nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, xem xét trình cấp có thẩm quyền xem xét 

quyết định điều chỉnh lại quy mô, địa điểm, chi tiết diện tích các loại đất dự kiến thu 

hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án 

Nguyên nhân do sai xót trong công tác tham mưu của cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND huyện Chi Lăng, dẫn đến chi tiết diện tích các loại đất sử dụng để thực 

hiện dự án chưa phù hợp với thực tế sử dụng đất, hồ sơ địa chính và để đảm bảo việc 

dự án được thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật. 

4. Rà soát công trình, dự án cần hủy bỏ thay thế đối với diện tích chênh 

lệch 3,4ha (đối với dự án mở mới tuyến đường liên xã từ Trung tâm thị trấn Chi 

Lăng vào xã Y Tịch) 

Tại nội dung Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 16/7/2020 của UBND huyện 

về việc thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong Điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoac̣h sử duṇg đất kỳ cuối (2016 - 2020) 

huyện Chi Lăng. UBND huyện đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh xem 

xét trình UBND tỉnh phê duyệt Điều chỉnh giảm nhu cầu sử duṇg đất của 03 dự án, 

công trình không thực hiện trên địa bàn huyện đến năm 2020, với tổng diện tích 

10,05ha, trong đó: Quy hoạch các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Chi 

Lăng (cải tạo, mở mới) có tổng diện tích được phê duyệt trong Điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn (theo NQ 42/NQ-CP) là 37,66ha, diện tích thay 

đổi huỷ bỏ được phê duyệt để thực hiện dự án mở mới tuyến đường liên xã từ 

Trung tâm thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch là 9,5ha;  

Hiện tại chỉ tiêu Quy hoạch các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Chi 

Lăng (cải tạo, mở mới) có tổng diện tích được phê duyệt trong Điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn (theo NQ 42/NQ-CP) đã đề xuất giảm chỉ tiêu sử dụng đất 

9,5ha, diện tích còn lại 28,16ha. Do đó, UBND huyện đề nghị Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh, xem xét trình cấp có thẩm quyền xem xét giảm chỉ tiêu diện tích sử dụng 

đất 3,4ha đối với Quy hoạch các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Chi Lăng 

(cải tạo, mở mới) để bổ sung sử dụng vào dự án mở mới tuyến đường liên xã từ Trung 

tâm thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch. 

Trên đây là Báo cáo tiếp thu, giải trình một số nội dung tại Công văn Số 

2103 /STNMT-QLĐĐ ngày 09/12/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh của 

UBND huyện Chi Lăng./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TNMT, HMD. 
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KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phùng Văn Nghĩa 
 


		2021-01-04T11:32:37+0700




