
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-UBND Văn Quan, ngày     tháng 6 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc gia hạn thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất 

đối với hộ bà Lăng Thị Ngọc do bị ảnh hưởng công trình: 

Chợ Trung tâm thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

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 ngày 22/11/2019; 

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; 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; 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; Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 

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

cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủsửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư hướng dẫn 

thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 1870/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của Chủ tịch 

UBND huyện Văn Quan về việc thay đổi thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất 

tại Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của Chủ tịch UBND huyện Văn 

Quan về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Lăng Thị Ngọc do bị ảnh hưởng 

công trình: Chợ Trung tâm thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Gia hạn thời gian thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tại Quyết 

định số 1870/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan về 

việc thay đổi thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tại Quyết định số 1693/QĐ-

UBND ngày 19/5/2022 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan về việc cưỡng chế 

thu hồi đất đối với hộ bà Lăng Thị Ngọc do bị ảnh hưởng công trình: Chợ Trung 

tâm thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 
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Thời gian gia hạn là 30 ngày, kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2022. 

Điều 2. Trưởng Ban cưỡng chế thu hồi đất, các thành viên Ban cưỡng chế 

thu hồi đất, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và hộ bà Lăng Thị Ngọc chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2 (T/h); 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Các Sở, ngành: CA tỉnh; Thanh tra tỉnh; TN&MT tỉnh (B/c); 

- TT Huyện ủy (B/c); 

- TT HĐND huyện (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan: Công an; Thanh tra; Tư pháp; TN&MT; 

TTPTQĐ huyện; 

- Lưu: VT.  

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lương Mai Tú 
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