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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất quốc phòng, giao cho UBND xã Hoàng Đồng,  
UBND xã Hợp Thành và UBND huyện Cao Lộc quản lý  

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích 
sử dụng đất, thu hồi đất; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số          
208/TTr-STNMT ngày 19/6/2018, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi 3.600,8m2 đất Doanh trại Đơn vị D78, thuộc Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh Lạng Sơn được UBND tỉnh giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất tại Quyết định số 732QĐ/UB-KTTH ngày 24/10/1994, Giấy Chứng 
nhận quyền sử dụng đất số A 910511, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 
00090/QSDĐ/QĐ/UBKTTH, cấp ngày 24/10/1994.  

Lý do thu hồi: Thực hiện  Kết luận số 4703/KL-BQP ngày 07/5/2018 của 
Bộ Quốc phòng và Công văn số 1734/BQP- TM ngày 02/3/2016 của Bộ Quốc 
phòng về việc giao đất quốc phòng của Bộ tư lệnh Quân khu 1 cho UBND tỉnh 
Lạng Sơn quản lý. 

Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 
192-2016 xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc; số 191-2016 xã Hoàng Đồng, thành 
phố Lạng Sơn do Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường (nay là Trung 
tâm Tài nguyên và Môi trường) thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 
01/11/2016 và được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận kiểm tra, duyệt 
ngày 03/11/2016 và thửa đất số 67, tờ bản đồ địa chính số 28 xã Hợp Thành, 
huyện Cao Lộc đo đạc năm 1998. 

Điều 2. Giao 3.600,8m2 đất thu hồi tại Điều 1 Quyết định này cho các cơ 
quan theo trách nhiệm quản lý như sau: 



  2

1. Giao 274 m2 thuộc một phần diện tích tại Mảnh trích đo địa chính số 
191-2016 xã Hoàng Đồng cho UBND xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn quản 
lý, sử dụng làm đường giao thông. 

2. Giao 1.239,1m2 thuộc một phần diện tích tại Mảnh trích đo địa chính 
số 192-2016 xã Hợp Thành cho UBND xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc để quản 
lý, sử dụng làm đường giao thông; 

3. Giao 2.087,7m2 thuộc thửa số 67, mảnh bản đồ địa chính số 28 của xã 
Hợp Thành, huyện Cao Lộc cho UBND huyện Cao Lộc quản lý, cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ 
quan liên quan xác định ranh giới, bàn giao đất trên thực địa; chỉ đạo chỉnh lý hồ sơ địa 
chính theo quy định. 

2. UBND huyện Cao Lộc, UBND xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc và UBND 
xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm thực 
hiện việc quản lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. 

3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng 
thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 
Môi trường, Xây dựng; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn; Chủ 
tịch UBND thành phố Lạng Sơn; Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc; Chủ tịch 
UBND xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn và Chủ tịch UBND xã Hợp Thành, 
huyện Cao Lộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:   
- Như Điều 4;   
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở TN&MT (02b); 
- C, PVP UBND tỉnh,  
- Các phòng: KTN, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN(NNT) 
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