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Văn Lãng, ngày 18 tháng 10 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu  

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số sê ri AĐ 517895, số vào sổ 

 cấp Giấy chứng nhận H 01008 do UBND huyện Văn Lãng cấp ngày 22/8/2008  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 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 (được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP 

ngày 18/12/2020 của Chính phủ); 

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 

23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; số 24/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về hồ sơ địa chính; số 33/2017/TT-BTNMT 

ngày 29/9/2017 quy định chi tiết 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 và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành 

Luật đất đai; số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số                  

877/TTr-TNMT ngày 17/10/2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) có số sê ri AĐ 517895, 

số vào sổ cấp Giấy chứng nhận H 01008 do UBND huyện Văn Lãng cấp ngày 

22/8/2008 cho hộ bà Bùi Minh Tú (địa chỉ thường trú: Thôn Thâm Mè A, xã 

Hoàng Việt nay là Khu 5, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) đối  

với thửa đất số 123, 124, tờ bản đồ 37, diện tích 785,0 m
2
 ghi mục đích sử dụng 

đất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm khác) tại thôn Thâm Cun, thị trấn Na 

Sầm (nay là khu 5, thị trấn Na Sầm), huyện Văn Lãng. 

Lý do hủy: Hộ bà Bùi Minh Tú không giao nộp Giấy chứng nhận đã thu 

hồi theo Quyết định số 2564/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của UBND huyện Văn 

Lãng; quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại; Nghị định số 01/2017/NĐ-

CP ngày 06/01/2017, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của 

Chính phủ). 
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 Điều 2. Kể từ ngày ban hành Quyết định này và giao trách nhiệm cho các 

cơ vị  

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Quyết định này theo các quy định pháp 

luật. 

2. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện có trách nhiệm thực hiện 

các nhiệm vụ theo quy định tại khoản 7, khoản 8 Điều 87 Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại; Nghị 

định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020 của Chính phủ). 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Na Sầm, hộ bà Bùi Minh Tú và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- CT, PCT UBND huyện;  

- Phòng Tư pháp (thông báo cho các Văn phòng  

công chứng, phòng công chứng); 

- Phòng Văn hóa và Thông tin (đăng cổng thông 

tin điện tử huyện Văn Lãng); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Đã 

 

                           

 

 

  Bế Văn Nhớ 
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