
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-KT 
V/v chấp thuận chuyển mục đích sử 
dụng đất theo quy định tại điểm a 

khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai 

Lạng Sơn, ngày         tháng 6 năm 2022 

 

                  Kính gửi:  

 

 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc; 

- Công ty TNHH MTV Nhung Ngọc Linh. 

Xem xét Báo cáo số 402/BC-UBND ngày 20/4/2022 của UBND huyện 

Cao Lộc về việc giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của ông Trần 

Văn Dục đồng sử dụng đất với ông Nguyễn Đức Cường tại xã Gia Cát, huyện 

Cao Lộc; Báo cáo số 256/BC-STNMT ngày 31/5/2022  của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất thương 

mại, dịch vụ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai, UBND tỉnh 

có ý kiến như sau: 

1. Chấp thuận cho UBND huyện Cao Lộc thực hiện chuyển mục đích sử 

dụng đất nông nghiệp (đất rừng sản xuất) để sử dụng vào mục đích đất thương 

mại, dịch vụ đối với diện tích 12.690,2 m2 (thuộc thửa đất số 1270, tờ bản đồ đất 

lâm nghiệp số 02 xã Gia Cát) làm cơ sở giải quyết hồ sơ xin chuyển mục đích sử 

đất của hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 59 Luật Đất 

đai như đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 402/BC-

STNMT.  

2. UBND huyện Cao Lộc chỉ đạo cơ quan chức năng tham mưu giải quyết 

hồ sơ xin chuyển mục đích của của hộ gia đình, cá nhân theo thẩm quyền và quy 

định của pháp luật về đất đai. 

3. Công ty TNHH MTV Nhung Ngọc Linh phối hợp chặt chẽ với UBND 

huyện Cao Lộc, chủ sử dụng đất và các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện các 

thủ tục có liên quan để bảo đảm các điều kiện triển khai dự án Đầu tư xây dựng 

Khu nghỉ dưỡng cánh đồng hoa Nhung Ngọc Linh theo đúng quy định của pháp 

luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, khoáng sản, môi trường và lâm nghiệp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT, XD; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (NNT). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Lương Trọng Quỳnh 
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