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     Số:            /QĐ-UBND    Lạng Sơn, ngày      tháng 12 năm 2020 
  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do  

UBND tỉnh cấp ngày 15/3/2006 cho Nhà thờ Lộc Bình 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

483/TTr-STNMT ngày 04/12/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát 

hành AB 512589, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận T00044 do UBND tỉnh Lạng 

Sơn cấp ngày 15/3/2006 cho Nhà thờ Lộc Bình (địa chỉ tại: khu Minh Khai, thị 

trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) theo quy định tại khoản 56 Điều 

2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 

 Lý do thu hồi và hủy bỏ: việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho Nhà thờ Lộc Bình chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đất đai. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đôn đốc Nhà thờ Lộc 

Bình nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AB 512589, số 

vào sổ cấp Giấy chứng nhận T00044, cấp ngày 15/3/2006 để xử lý theo quy định 

của pháp luật về đất đai.  

2. Nhà thờ Lộc Bình có trách nhiệm nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số phát hành AB 512589, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận T00044, 

ngày cấp 15/3/2006 cho Sở Tài nguyên và Môi trường để xử lý theo quy định. 

3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Cổng 

thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc 

các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình, 

Chủ tịch UBND thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình và Nhà thờ Lộc Bình chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịchUBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng THNC; 

- Lưu: VT, KT(NNT) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

   Lương Trọng Quỳnh 
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