
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /VP-KT 
V/v đồng ý chủ trương thu hồi và 

hủy bỏ Quyết định số 2091/UBND 

ngày 01/12/2000 của UBND tỉnh  

 Lạng Sơn, ngày     tháng  8  năm 2020 

                                                      

                             Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND huyện Cao Lộc. 

 

Xem xét Tờ trình số 129/TTr-UBND ngày 25/6/2020 của UBND huyện 

Cao Lộc về việc thu hồi và hủy Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 01/12/2000 

của UBND tỉnh thu hồi và giao đất cho UBND huyện Cao Lộc để xây dựng nghĩa 

trang nhân dân huyện Cao Lộc và Báo cáo số 361/BC-STNMT ngày 28/7/2020 

của Sở Tài nguyên và Môi trường về xem xét đề nghị thu hồi và hủy bỏ quyết 

định thu hồi, giao đất để xây dựng nghĩa trang nhân dân huyện Cao Lộc, đồng 

chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Đồng ý chủ trương thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 2091/UBND ngày 

01/12/2000 của UBND tỉnh về việc thu hồi và giao đất cho UBND huyện Cao 

Lộc để xây dựng nghĩa trang nhân dân huyện Cao Lộc do kể từ thời điểm được 

giao đất UBND huyện Cao Lộc chưa thực hiện các thủ tục về thu hồi đất, bồi 

thường giải phóng mặt bằng, khu đất hiện nay vẫn do các hộ gia đình, cá nhân 

quản lý, sử dụng. 

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh thu hồi và hủy bỏ 

Quyết định số 2091/UBND ngày 01/12/2000 của UBND tỉnh theo quy định của 

pháp luật về đất đai. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- C, PVP UBND tỉnh, 

Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(NNT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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