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QUYẾT ĐỊNH 

V/v thu hồi đất, giao đất cho cho Trung tâm Phát triển quỹ đất 
huyện Lộc Bình quản lý theo quy định  

 

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          
106/TTr-STNMT ngày 16/4/2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi 2.555,4m2 (Hai nghìn năm trăm năm mươi năm phẩy bốn 
mét vuông) đất quốc phòng tại Khu Lao động, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình 
do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn quản lý. 

Lý do thu hồi: Bộ Quốc phòng có Văn bản số 422/BQP-TM ngày 
11/01/2018 đồng ý cho Bộ Tư lệnh Quân khu 1 bàn giao khu đất trên cho UBND 
tỉnh quản lý, sử dụng để phát triển kinh tế - xã hội. 

 Điều 2. Giao 2.555,4m2  đất thu hồi tại Điều 1 của Quyết định này cho 
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình quản lý theo quy định. 

Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi và giao được xác định theo Trích đo địa 
chính số 11-2017 do Công ty cổ phần Tư vấn tài nguyên số 1 Lạng Sơn trích đo 
năm 2017, UBND thị trấn Lộc Bình xác nhận đo vẽ phù hợp hiện trạng ngày 
10/4/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt ngày 11/4/2017. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên 
quan xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trung tâm Phát triển 
quỹ đất huyện Lộc Bình; Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chỉnh lý hồ sơ địa chính 
theo quy định.   

2. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình có trách nhiệm quản lý 
chặt chẽ quỹ đất được giao. 
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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, Tài chính, Xây dựng; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Chỉ 
huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Lộc Bình, Chủ tịch UBND huyện Lộc 
Bình, Chủ tịch UBND thị trấn Lộc Bình và Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ 
đất huyện Lộc Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

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

- Lưu: VT, KTN(NVH). 
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