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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1727/QĐ-UBND 

ngày 24/9/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh 

 

ỦY 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 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; 

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; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng 

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;  

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất; 

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

117/TTr-STNMT ngày 06/4/2020. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 24/9/2007 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chi phí bồi thường thiệt hại giải 

phóng mặt bằng dự án: Khai thác quặng sắt tại thôn Nà Ngườm, xã Tân Thanh, 

huyện Văn Lãng. 

Lý do thu hồi và hủy bỏ: Việc chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt 

bằng dự án đến nay chưa thực hiện được do không nhận được sự đồng thuận của 

Nhân dân, khu đất hiện nay vẫn do các hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng; c  

chế, chính sách của Nhà nư c về đất đai, bồi thường, h  trợ, tái định cư đã c  

nhiều thay đ i. 

Điều 2. UBND huyện Văn Lãng có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, giải 

  



2 

 

quyết các nội dung c  liên quan đến Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 

24/9/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh 

xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện 

Văn Lãng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Ph  Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở TNMT (02 bản); 

- PCVP UBND tỉnh,  

các phòng chuyên môn, TT TH-CB; 

- Lưu: VT.KTN(NNT) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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