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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cao Lộc, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 1076/STNMT-QLĐĐ ngày 15/6/2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về viêc̣ xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định 

quy định của UBND tỉnh về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất công 

thành dự án độc lập. 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lộc có ý kiến như sau:  

1. Cơ bản nhất trí với bố cục và nội dung Quyết định ban hành Quy định của 

UBND tỉnh về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất công thành dự án 

độc lập như dự thảo đã trình bày. 

2. Đối với các điều kiện để tách khu đất công thành dự án độc lập tại điểm b, 

khoản 2, Điều 5 dự thảo Quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu 

đất công thành dự án độc lập như sau: 

“b) Có ít nhất một mặt tiếp giáp với đường hiện trạng hoặc đường đã được 

quy hoạch, chiều dài tối thiểu bề mặt tiếp giáp với đường là 20m”. 

           UBND huyện đề nghị xem xét điều chỉnh thành “b) Có ít nhất một mặt tiếp 

giáp với đường hiện trạng hoặc đường đã được quy hoạch, chiều dài tối thiểu bề 

mặt tiếp giáp với đường là từ 10m”. 

           Lý do: Đề xuất điều chỉnh chiều dài tối thiểu bề mặt tiếp giáp của thửa đất 

công với đường từ 10m để đảm bảo các thửa đất công có diện tích lớn đủ điều kiện 

về quy mô nhưng không đủ điều kiện về chiều dài tối thiểu bề mặt tiếp giáp với 

đường.  

Trên đây là nội dung góp ý của UBND huyện về dự thảo Quyết định quy 

định của UBND tỉnh về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất công 

thành dự án độc lập, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, tổng hợp./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng TN&MT; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 
Hoàng Mạnh Cường 
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