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THÔNG BÁO  

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

dựng; điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở tại dự án 

Khu đô thị Thương mại, căn hộ và shophouse Diamond Park của  

Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam 

 

  
          Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

 Căn cứ Điều 72 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 
phủ quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Khoản 22 Điều 1 
Nghị định số 148/2020/NÐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;  

 Xét đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam tại văn bản số 
180/2022/CV-IDJ  ngày 25/5/2022 V/v cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc dự án Apec Diamond Pack 
Lạng Sơn. 

  Ngày 16/6/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở 
Xây dựng, UBND thành phố Lạng Sơn và UBND xã Mai Pha, thành phố Lạng 
Sơn kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và điều kiện chuyển nhượng quyền 
sử dụng đất, bán nhà ở (37 căn hộ) tại Dự án Khu đô thị Thương mại, căn hộ và 
shophouse Diamond Park do Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam làm chủ đầu 
tư. Trên cơ sở Biên bản kiểm tra ngày 16/6/2022 và ý kiến thống nhất của các cơ 
quan, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả như sau: 

1. Về đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam 

Dự án Khu đô thị thương mại, căn hộ và shophouse Diamond Park do 
Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam là chủ đầu tư, địa điểm tại thôn Phai 
Duốc, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Ngày 25/5/2022, Công 
ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam có Văn bản số 180/2022/CV-IDJ gửi Sở Tài 
nguyên và Môi trường xem xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, QSH 
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 37 căn hộ thuộc tờ bản đồ số 10 thuộc 
dự án Khu đô thị thương mại, căn hộ và shophouse Diamond Park, gồm: 

STT Mã căn 
Diện tích đất 

(m2) 

Diện tích  

xây dựng 

(m2) 

Diện tích sàn  

xây dựng 

(m2) 

Ghi chú 

1 SH3-22 78,75 70,80 263,3  

2 SH3-30 78,75 70,00 258,6  

3 SH3-34 78,75 70,00 258,6  

4 SH3-36 78,75 70,00 258,6  
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5 SH3-37 78,75 70,00 258,6  

6 SH3-38 78,75 70,00 258,6  

7 SH3-39 78,75 70,00 258,6  

8 SH3-42 78,75 70,00 258,6  

9 SH3-33 106 84,70 320,5  

10 SH3-41 78,75 70,00 258,6  

11 SH3-44 90,5 78,00 289,8  

12 SH3-43 78,75 70,80 263,3  

13 SH3-45 78,75 70,00 258,6  

14 SH3-46 78,75 70,00 258,6  

15 SH3-48 78,75 70,00 258,6  

16 SH3-52 78,75 70,00 258,6  

17 SH3-53 90,5 78,00 289,8  

18 SH3-63 78,75 70,00 258,6  

19 SH1-01 120 87,50 435,2  

20 SH2-15 78,75 70,00 258,6  

21 SH2-16 78,75 70,00 258,6  

22 SH2-20 78,75 70,00 258,6  

23 SH2-30 78,75 70,00 258,6  

24 SH2-33 106 84,70 320,5  

25 SH2-37 78,75 70,00 258,6  

26 SH2-38 78,75 70,00 258,6  

27 SH2-39 78,75 70,00 258,6  

28 SH2-44 90,5 78,00 289,8  

29 SH2-43 78,75 70,80 263,3  

30 SH2-63 78,75 70,00 258,6  

31 SH2-64 106 84,70 320,5  

32 SH2-01 106 84,70 320,5  

33 SH2-02 78,75 70,00 258,6  

34 SH4-51 81,5 71,50 263  

35 SH4-52 109,5 87,60 334,2  

36 SH4-27 109,5 87,60 334,2  
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37 SH4-25 81,5 71,50 263  

2. Về thành phần hồ sơ 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 72 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 22 Điều 1 Nghị định 

số 148/2020/NÐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, qua kiểm tra cho thấy thành 

phần hồ sơ của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam còn thiếu gồm: "Thông 
báo của cơ quan chuyên môn về xây dựng cho phép chủ đầu tư nghiệm thu công 
trình hoặc chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử 

dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng". 

3. Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và công trình xây dựng 

Qua kiểm tra, khu đất thực hiện dự án Khu đô thị thương mại, căn hộ và 

shophouse Diamond Park của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (gọi tắt là 
Công ty) đã được UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 541/QĐ-UBND 

ngày 20/3/2019 công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng khu đất Nhà 

máy xi măng (cũ), thôn Phai Duốc, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất cho Công ty theo quy định. Hiện trạng trên phần diện tích 

đất ở liền kề (nhà phố Shophouse), Công ty đã đầu tư xây dựng các căn nhà ở 

kiên cố (trong đó có 37 căn hộ nêu trên). 

- Về đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Công ty đã đầu tư xây dựng đồng 

bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát 

nước, hệ thống chiếu sáng, cây xanh,…đảm bảo kết nối hạ tầng chung trong khu 

vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người sử dụng khi mua nhà ở, nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án. Công trình đã được Cục Giám 

định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thuộc Bộ Xây dựng ban hành 

Thông báo số 51/GĐ-GDD1/HT ngày 16/5/2022 thông báo kết quả kiểm tra 

công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng. 

- Khu nhà ở thấp tầng (Shophouse) thuộc dự án Khu đô thị thương mại, 

căn hộ và shophouse Diamond Park đã được Cục Quản lý hoạt động xây dựng-

Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công tại Văn bản số 113/HĐXD-

QLTK ngày 25/02/2020. 

Tuy nhiên, tại cuộc họp Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam chưa cung 

cấp được văn bản nghiệm thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy 

định tại Điều 24, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và 

bảo trì công trình xây dựng. 

4. Kết luận: 

Qua xem xét Hồ sơ và kết quả kiểm tra nêu trên, căn cứ quy định tại Điều 

72 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được sửa đổi, 

bổ sung tại Khoản 22 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NÐ-CP ngày 18/12/2020 

của Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn thông báo: Công ty 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=46/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất, bán nhà ở đối với 37 căn hộ khu nhà ở thấp tầng (Shophouse) thuộc dự án 

Khu đô thị thương mại, căn hộ và shophouse Diamond Park do chưa đảm bảo về 

thành phần hồ sơ, thiếu Thông báo của cơ quan chuyên môn về xây dựng cho 

phép chủ đầu tư nghiệm thu công trình hoặc chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn 

thành công trình đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đề 

nghị Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam bổ sung hoàn thiện hồ sơ đảm bảo 

theo quy định. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử 

dụng đất, nhà ở và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở đến 

Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Văn phòng UBND tỉnh (đăng CTTĐT tỉnh);                                                                         

- Sở Xây dựng; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Văn phòng Sở;  

- Văn phòng Đăng ký đất đai; 

- Trung tâm CNTT (đăng CTTĐT Sở); 

- Lưu: VT, QLĐĐ(HHN).                                                                   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Chu Văn Thạch 
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