
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 122 /TB-UBND  Tràng Định, ngày 07 tháng 8 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  

 

        Kính gửi: Cộng đồng dân cư thôn Nà Bắc, xã Đoàn Kết. 

      Địa chỉ: Xã Đoàn Kết, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. 

    

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 mục 56 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; 

Xét Báo cáo số: 346/BC-PTNMT ngày 04/8/2020 của Phòng Tài nguyên 

và Môi trường về kết quả xem xét giải quyết vụ việc của bà Liễu Thị Nhình, trú 

tại thôn Vàng Can, xã Cao Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 

Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định thông báo như sau: 

1. Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Cộng đồng dân 

cư thôn Nà Bắc, xã Đoàn Kết, huyện Tràng Định. Cụ thể giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số Sêri BĐ 658583, số vào sổ cấp Giấy chừng nhận CH00521, do 

UBND huyện cấp ngày 02/11/2009, đối với thửa đất số 510, diện tích 109.375 

m2, tờ bản đồ địa chính đất lâm nghiệp số 02 xã Đoàn Kết, mục đích sử dụng đất 

rừng xản suất. 

2. Lý do thu hồi: Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không 

đúng đối tượng sử dụng đất (cấp trùng lẫn một phần diện tích vào lô đất số 127, 

diện tích 13,8 ha mà ông Thạch Văn Xương (chồng bà Liễu Thị Nhình), trú tại 

thôn Vàng Can, xã Cao Minh đã được UBND huyện giao tại Quyết định số 

09/UB-QĐ, ngày 15/5/2000). 

Uỷ ban nhân dân huyện thông báo cho Cộng đồng dân cư thôn Nà Bắc, xã 

Đoàn Kết, biết phối hợp thực hiện./. 
 

 
 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, Phó Chánh Văn phòng; 

- Ban tiếp công dân huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện; 

- UBND xã Đoàn Kết; 

- Lưu: Văn thư, (PTNMT). 
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CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Đức Thiện 
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