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Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 66/SKHĐT-QLĐTNNS, ngày 15/01/2021 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc tham gia ý kiến thẩm định đề xuất dự 

án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng hồ Khuổi In (lần 2). 

Sau khi xem xét nội dung hồ sơ đề xuất dự án của nhà đầu tư và nội dung 

đề nghị cho ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, ngày 01/02/2021 

UBND huyện đã có Công văn số 145/UBND-TNMT về việc tham gia ý kiến đối 

với đề xuất dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng hồ Khuổi In (lần 2) gửi sở 

Kế hoạch và Đầu tư, tuy nhiên qua xem xét, rà soát lại các nội dung liên quan, 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập có ý kiến góp ý bổ sung như sau: 

1. Về hiện trạng khu đất 

Vị trí khu đất đề xuất thực hiện dự án của Nhà đầu tư với quy mô 48 ha tại 

thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn; trong đó: Đất Công ty 

TNHH MTV lâm nghiệp Đình Lập đã trả lại, UBND tỉnh đã thu hồi giao cho 

huyện quản lý là 18,59ha, gồm: (Đất rừng sản xuất 10,23ha, Đất rừng phòng hộ 

8,11ha, Đất hiện đã có nhà ở của người dân sử dụng 0,25ha); Đất Công ty 

TNHH MTV lâm nghiệp Đình Lập đang sử dụng, đã được UBND tỉnh cho thuê 

đất là 17,47ha, gồm: (Đất rừng sản xuất 13,28ha, Đất rừng phòng hộ 4,19ha); 

Đất Công ty Cổ phần quản lý các công trình thủy lợi tỉnh Lạng Sơn quản lý, sử 

dụng là 6,22ha (Đất thủy lợi, gồm: đập và mặt nước 6,22ha); Đất do UBND thị 

trấn Đình Lập quản lý 1,22ha, gồm: (Đất đường giao thông 0,56ha, Đất chưa sử 

dụng 0,66ha); Đất các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng là 4,51ha, gồm: (Đất 

trồng lúa: 1,62ha, Đất trồng cây hàng năm khác: 1,37ha, Đất trồng cây lâu năm: 

1,25ha; Đất ở tại đô thị 0,27ha). 

Hiện trạng khu đất như sau: 

- Diện tích Đất trồng lúa của hộ gia đình, cá nhân sử dụng là 1,62ha; 

- Diện tích Đất trồng cây hàng năm khác của hộ gia đình, cá nhân sử dụng 

là 1,37ha. 

- Diện tích Đất trồng cây lâu năm (cây ăn quả) của hộ gia đình, cá nhân sử 

dụng là 1,25ha; 

- Diện tích đất rừng sản xuất là 23,5ha, trong đó: Đất do Công ty TNHH 

MTV Lâm nghiệp Đình Lập quản lý, sử dụng 13,28ha, đất do Trung tâm phát 

triển quỹ đất huyện quản lý 10,22ha (Diện tích 10,22ha đất do Trung tâm phát 
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triển quỹ đất huyện quản lý hiện trạng là có rừng, tuy nhiên theo quy định tại 

Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT, ngày 14/12/2018 hiện được thống kê, kiểm 

kê là Đất chưa sử dụng). Cây trên đất chủ yếu là cây Thông của Công ty TNHH 

MTV Lâm nghiệp Đình Lập và của một số hộ dân trồng. 

- Diện tích đất rừng phòng hộ là 12,31ha, trong đó: Đất do Công ty TNHH 

MTV Lâm nghiệp Đình Lập quản lý, sử dụng 4,19ha (tuy nhiên theo Quyết định 

392/QĐ-UBND, ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc cho Công 

ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập thuê đất để sử dụng vào mục đích trồng 

rừng sản xuất, nhưng theo Quyết định số 687/QĐ-UBND, ngày 24/4/2020 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba 

loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 là thuộc rừng phòng hộ); diện tích đất do 

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện quản lý 8,12ha (Diện tích 8,12ha đất do 

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện quản lý hiện trạng là có rừng, tuy nhiên theo 

quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT, ngày 14/12/2018 hiện được 

thống kê, kiểm kê là Đất chưa sử dụng). Cây trên đất chủ yếu là cây Thông của 

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập và của một số hộ dân trồng. 

- Diện tích ở tại đô thị của các hộ dân thuộc khu dân cư Khu 6 và Khu 7, thị 

trấn Đình Lập, huyện Đình Lập là 0,52ha. Trong đó: diện tích nằm trong đất 

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập trả về địa phương do Huyện quản 

lý là 0,25ha, gồm có 07 hộ đang sử dụng, gồm 06 nhà cấp 4 và 01 nhà tạm (các 

hộ chưa được giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất); diện tích đất 

của 05 hộ gia đình, cá nhân sử dụng là 0,27ha, gồm 02 nhà mái bằng, 02 nhà cấp 

4, 01 nhà tạm (có 04 hộ gia đình cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, 01 hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). 

- Đất giao thông do nhà nước quản lý là: 0,56ha. 

- Diện tích đất Thủy lợi Hồ Khuổi in là 6,22 ha, do Công ty Cổ phần quản 

lý các công trình thủy lợi tỉnh Lạng Sơn quản lý, sử dụng. 

- Diện tích đất chưa sử dụng là 0,66ha, do UBND thị trấn Đình Lập quản 

lý. 

2. Về Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất 

Vị trí khu đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 vẫn là 

đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản 

xuất, đất có nhà ở và vườn liền kề, đất giao thông, đất Thủy lợi… như hiện trạng 

đang sử dụng. Tuy nhiên, UBND huyện đã đề xuất nhu cầu sử dụng đất và báo 

cáo tỉnh đưa vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 huyện Đình Lập đối với việc sử dụng đất này để thực hiện 

dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng hồ Khuổi In. 

3. Về Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 

 - Theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội và danh mục các dự án thu 

hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 của huyện đã được Ban Thường vụ Huyện ủy 

thống nhất thông qua việc thực hiện Dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng 

hồ Khuổi In (thị trấn Đình Lập), cũng như báo cáo UBND tỉnh để đề xuất nhiệm 
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vụ tích hợp vào quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, định hướng đến 

năm 2050 huyện Đình Lập. 

Dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng hồ Khuổi In rất phù hợp với định 

hướng phát triển kinh tế, xã hội của huyện Đình Lập, các yếu tố về đất đai, môi 

trường và cơ sở hạ tầng thuận lợi và phù hợp để phát triển cho du lịch sinh thái và 

nghỉ dưỡng như dự án của nhà đầu tư đề xuất.  

- Việc nhà đầu tư thay đổi quy mô đề xuất dự án với diện tích đất nêu trên là 

phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện dự án sau này.  

UBND huyện Đình Lập kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn xem 

xét, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận:      
- Như trên;                                                                                
- CT,  các PCT UBND huyện; 

- Phòng TN và MT; 

- Trung tâm PTQĐ huyện; 

- Lưu: VT. 

                                                                    

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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