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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành E 0234682, 

vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 316 QSDĐ, do UBND 

huyện Chi Lăng cấp ngày 20/12/1994 cho hộ ông Lộc Văn Hính, thường trú 

tại thôn Bản Dù, xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 
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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 Luật Đất đai; 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 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường số 

23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; số 24/2014/TT-

BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về hồ sơ địa chính; số 33/2017/BT-BTNMT 

ngày 29/9/2017 quy định chi tiết Nghị định 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; 

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

trình số 391/TTr-TNMT  ngày 20/11/2020 về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất có số phát hành E 0234682, vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số 316 QSDĐ, do UBND huyện Chi Lăng cấp ngày 20/12/1994 và Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất có số phát hành T 439415, vào sổ cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số 00358QSDĐ/QĐ-UBND (H), do UBND huyện Chi Lăng 

cấp ngày 30/6/2001, cho hộ ông Lộc Văn Hính, thường trú tại thôn Bản Dù, xã 

Vân Thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và đề nghị của Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai huyện Chi Lăng tại Công văn số 50/CNVPĐKĐĐ ngày 

27/10/2020 về việc đề nghị hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành E 

0234682, vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 316 QSDĐ, do 

UBND huyện Chi Lăng cấp ngày 20/12/1994 cho hộ ông Lộc Văn Hính, thường 

trú tại thôn Bản Dù, xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, đối với thửa 
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đất số 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 

164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 212, 213, 214, 216, 217,  219, 224, 225, 

250, 251, 252, 253, 255, 280, 281, 282, cùng tờ bản đồ số 13 (bản đồ giải thửa xã 

Vân Thủy), tổng diện tích 5.687,0m2, mục đích sử dụng là đất trồng lúa (1 lúa).   

 Lý do hủy Giấy chứng nhận: Hộ ông Lộc Văn Hính không thực hiện giao 

nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp theo quy định (thưc̣ hiêṇ theo quy 

điṇh taị khoản 7, Điều 87 Nghi ̣ điṇh số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ). 

Điều 2. Triển khai thực hiện 

1. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chi Lăng có trách nhiệm: 

- Lập danh sách Giấy chứng nhận đã bị hủy gửi Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Tổng cục Quản lý đất đai để thông báo công khai trên trang thông tin 

điện tử; 

  - Thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định. 

2. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện Chi Lăng công khai Quyết 

định này trên Trang thông tin điện tử của huyện. 

Điều 3. Kể từ ngày ban hành Quyết định này, Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đã hủy nêu tại Điều 1 không còn giá trị pháp lý, chấm dứt các giao dịch 

về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chủ 

tịch UBND xã Vân Thủy, hộ ông Lộc Văn Hính và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  
Nơi nhận: 

- Như Điều 4 (TH); 

- Sở Tài nguyên và Môi trường (Bc); 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Thanh tra huyện; 
- Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện; 
- Các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh; 
- Lưu: VT, TNMT, HMD. 
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