
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Điều chỉnh Quyết định số 1766/QĐ-UBND ngày 19/9/2011 của UBND huyện Cao Lộc về việc thu 

hồi đất do hộ gia đình ông Lộc Văn Tựu 

đang sử dụng giao cho Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng 

huyện Cao Lộc để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng 

dự án: Xây dựng khu dân cư N20, thị trấn Cao Lộc, 

huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (Giai đoạn I) 
  

  
  

  

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC 

  

          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; 

         Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 08/12/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy 

định về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ  và tái định cư, khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn; Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 13/10/2010 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc sửa đổi bổ sung 

Quy định về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ  và tái định cư, khi Nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo 

Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 08/12/2009 của UBND tỉnh; Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 

14/02/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và 

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

          Căn cứ Quyết định số 2650/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Lộc tại Tờ trình số 1051/TTr-TNMT 

ngày 31/8/2017, 

QUYẾT ĐỊNH: 

           Điều 1. Điều chỉnh Quyết định số 1766/QĐ-UBND ngày 19/9/2011 của UBND huyện Cao Lộc về việc 

thu hồi đất do hộ gia đình ông Lộc Văn Tựu đang sử dụng giao cho Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng 

huyện Cao Lộc để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án: Xây dựng Khu dân cư N20, thị trấn Cao 

Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn I), như sau: 

           * Thông tin trước khi điều chỉnh: 

“Điều 1. Thu hồi 568,80 m
2 
đất tại khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn do hộ gia đình ông 

Lộc Văn Tựu, trú tại khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đang sử dụng giao cho Hội đồng 

Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án: Xây dựng Khu 

dân cư N20 (Giai đoạn I), thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn”. 

            * Thông tin sau khi điều chỉnh: 

“Điều 1. Thu hồi 568,80 m
2 
đất tại khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn do hộ bà Bùi Thị 

Tuyết, trú tại khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đang sử dụng giao cho Hội đồng Bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư huyện để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án: Xây dựng Khu dân cư 

N20 (Giai đoạn I), thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn”. 

          Các thông tin khác của Quyết định số 1766/QĐ-UBND ngày 19/9/2011 của UBND huyện Cao Lộc 

không thay đổi và vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành. 

- Lý do điều chỉnh: Toàn bộ hồ sơ về thu hồi đất, BT, HT&TĐC đứng tên hộ ông Lộc Văn Tựu, nay ông Lộc 

Văn Tựu đã chết (Trích lục khai tử số 145/TLKT-BS ngày 27/6/2017 của UBND thị trấn Cao Lộc), điều chỉnh 

tên hộ ông Lộc Văn Tựu sang hộ bà Bùi Thị Tuyết (là vợ ông Lộc Văn Tựu) để đảm bảo yêu cầu về tiến độ và 

hoàn thiện các quy trình thủ tục trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu dân cư 

N20 thị trấn Cao Lộc. 

  
   



            Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, cụ thể như sau: 

            1. Chủ tịch UBND thị trấn Cao Lộc có trách nhiệm giao Quyết định này đến hộ bà Bùi Thị Tuyết, 

trường hợp hộ bà Bùi Thị Tuyết không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; niêm yết 

Quyết định này tại trụ sở UBND thị trấn Cao Lộc, tại nhà Văn hóa khối 6 (nơi có đất bị thu hồi). 

           2. Văn phòng HĐND và UBND huyện có trách nhiệm đăng ký Quyết định này trên trang thông tin điện 

tử huyện Cao Lộc. 

           3. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai huyện Cao Lộc phối hợp với UBND thị trấn Cao Lộc tiến hành việc chỉnh lý biến động 

đất đai, điều chỉnh lại diện tích đất theo quy định. 

            Điều 3. 
           1. Quyết định này là một bộ phận cấu thành của Quyết định số 1766/QĐ-UBND ngày 19/9/2011 của 

UBND huyện Cao Lộc và có hiệu lực kể từ ngày ký. 

             2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên 

và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất; Giám đốc Kho bạc Nhà nước 

huyện; Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Bác Nguyên Lạng Sơn; Chủ tịch UBND thị trấn Cao Lộc và các 

thành viên hộ bà Bùi Thị Tuyết chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 


