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Lạng Sơn, ngày         tháng 02 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi căn hộ cho thuê tại Nhà ở xã hội,  

Khu đô thị phía Đông thành phố Lạng Sơn 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

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;   

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25/11/2014; 

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở; 

Căn cứ Quyết định số 397/QĐ-UBND  ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt danh sách cá nhân, hộ gia đình được thuê Nhà chung cư (Nhà ở 

xã hội) để ở tại Khu đô thị phía Đông, thành phố Lạng Sơn; Quyết định số 

956/QĐ-UBND ngày 21/6/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt 

danh sách cá nhân, hộ gia đình được thuê Nhà ở xã hội để ở tại Khu đô thị phía 

Đông thành phố Lạng Sơn đợt 2; Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 

29/6/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt danh sách cá nhân, hộ gia đình 

được thuê Nhà ở xã hội tại Khu đô thị phía Đông thành phố Lạng Sơn đợt 3; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 09/TTr-SXD ngày                           

25/01/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi các căn hộ cho thuê tại Nhà ở xã hội Khu đô thị phía 

Đông thành phố Lạng Sơn như sau: 

1. Các căn hộ thu hồi:  

- Căn hộ D1.304 bố trí cho bà Lành Thị Sông, công tác tại Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn. 

- Căn hộ D1.404 bố trí cho bà Nguyễn Thị Hoa, công tác tại Trung tâm Y 

tế dự phòng (hiện nay công tác tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn) 

- Căn hộ D5.201 bố trí cho bà Nguyễn Thanh Hải, công tác tại phòng 

Quản lý đô thị, UBND thành phố Lạng Sơn. 

2. Lý do: Người được thuê nhà có đơn trả lại căn hộ đang thuê. 

3. Thời hạn thực hiện thu hồi: 15 ngày, kể từ ngày người được thuê nhận 

được Quyết định này. 
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Điều 2. UBND thành phố Lạng Sơn theo chức năng, nhiệm vụ có trách 

nhiệm thực hiện các trình tự, thủ tục thu hồi, tiếp nhận và quản lý các căn hộ nêu 

trên để bố trí cho các đối tượng được thuê theo quy định.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài 

chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND thành phố và các cá 

nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng THNC,  

  Trung tâm TH-CB; 

- Lưu VT, KT(HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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