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Số: 94/GM-STNMT An Giang, ngày 16 tháng  5 năm 2022 

GIẤY MỜI 

Về việc hướng dẫn thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ cho phép  

chuyển mục đích đất trồng lúa thực hiện dự án Khu đô thị The New City 

 

Trên cơ sở đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư bất động sản 

Thiên Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh có Tờ trình 

số 141/TTr-UBND ngày 19/3/2021 và Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 

26/01/2022 trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

trồng lúa diện tích 77,04 ha sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu đô thị 

The New City. 

Theo ý kiến của Tổng cục Quản lý đất đai tại Công văn số 317/TCQLĐĐ-

CQHĐĐ ngày 17/02/2022 để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ cho phép 

chuyển mục đích thực hiện dự án đề nghị bổ sung hồ sơ đầy đủ theo quy định tại 

khoản 2 Điều 8 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

Trên cơ sở ý kiến của Tổng cục Quản lý đất đai nêu trên, Sở Tài nguyên 

và Môi trường đã có Công văn số 918/STNMT-ĐĐ ngày 05/4/2022 gửi Công ty 

Cổ phần Tập đoàn đầu tư bất động sản Thiên Minh biết phối hợp thực hiện các 

nội dung như sau: (1) liên hệ Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và Môi 

trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để lập thủ tục trích lục Bản đồ 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Châu Đốc thể hiện vị trí dự án Khu 

đô thị The New City; (2) xây dựng Phương án sử dụng tầng đất mặt theo quy 

định tại Điều 14 của Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính 

phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và 

canh tác. 

Đến nay, Công ty vẫn chưa bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn của Sở Tài 

nguyên và Môi trường và tiếp tục có Công văn số 98/2022/CV-TM ngày 

04/5/2022 kiến nghị UBND tỉnh xem xét trình lại Thủ tướng Chính phủ cho 

phép chuyển mục đích đất trồng lúa để thực hiện dự án. Trên cơ sở kiến nghị 

của Công ty, ngày 13/5/2022 UBND tỉnh có Công văn số 2479/VPUBND-KTN 

giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn 

trương tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích đất trồng lúa để 

thực hiện dự án The New City (lưu ý chỉ tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng 

Chính phủ xem xét, chấp thuận cho chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa khi 

đã đảm bảo đầy đủ các thủ tục, hồ sơ theo quy định). 

Để trao đổi hướng dẫn thủ tục trước khi hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND 

tỉnh trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định cho ý kiến, Sở Tài nguyên và 

Môi trường trân trọng kính mời: 



1. Thành phần tham dự: Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ 

phần Tập đoàn đầu tư bất động sản Thiên Minh.  

2. Thời gian: Lúc 09 giờ 30 phút, ngày 19/5/2022 (thứ năm). 

3. Địa điểm: Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường (số 837 đường 

Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang). 

4. Nội dung: Trao đổi hướng dẫn hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng 

Chính phủ xem xét, chấp thuận cho chuyển mục đích đất trồng lúa thực hiện dự 

án Khu đô thị The New City của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư bất động sản 

Thiên Minh.  

Ghi chú: Đề nghị đơn vị dự họp thực hiện các quy định về phòng, chống 

dịch Covid-19. 

Đề nghị Quý cơ quan đến tham dự đúng thành phần và thời gian nêu trên./.  

 
 Nơi nhận: 
- Như thành phần tham dự; 

- GĐ, PGĐ Thành; 

- Lãnh đạo Trung tâm CNTTTNMT cùng dự: 

- Cổng thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, CCQLĐĐ. 

* Gửi kèm: CV2479 và CV317. 

TL. GIÁM ĐỐC 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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