
UBND TÍNH LAI CHÂU CQNG HÒA XÃ HQI CHÚ NGHIA VIT NAM 

SO TAI NGUYEN VA MOI  TRUONG Ðc Ip - Ttr do -  Hnh phúc 

S: j  /QÐ-STNMT Lai Châu, ngàytháng S narn 2021 

QUYÊT ÐINII 
Vê vic huý Giy chúng nbn quyn sfr ding ðÁt, 

quyên sõ hiu hà và tài sãn khác gàn liên vri ðât 

GIÁM ÐÔC sò TÀI NYÊN VÀ MÔI TRUÒNG 

Cán cú Luçt Ðd ðai ngày 29 thángll nám 2013, 

Cán cú Nghj ðjnh sd 43/2OÌ4/NÐ-CP ngày 15 tháng 5 nám 2014 cúa 

Chính phú quy ðjnh chi tit thi hành mt sd ðiêu cúa Lut Ðât ðai,• 

Cán cú Nghj ðjnh 01/201 7/NÐ-CP ngày 06 tháng 01 nám 201 7 cûa Chính 
phû vê vic súa ðôi bô sung rnçt sd nghj ðjnh quy ðjnh chi tit thi hành Lut ðdt ðai,• 

Cn cú các Thông t cûa Bç5 Tài nguvên và Môi truàng: Sd 23/2014/TT-
BTNMTngàY 19 tháng 5 ncm 2014 quy ðjnh vê Gidy chúng nhn quyn súding 
ðdt, quyn sà hüu nhà à và tài sán khác gdn lin vái ðát, sd 24/2014/TT 

BTNMTngày 19 tháng 5 nàm 2014 quy ðjnh a hô soðja chính; 

Càn cú hd scr ð nghj cdp lQi gidy chúng nhn quyn sît dyng ðát, quyn 
s& hü nhà & và tài sán khác gdn liên vói ðát cúa hô gia ðình, cá nhân, 

Theo ð nghj cúa Ván Phòng Ðáng Ã ðdt ðai tinh Lai Ghâu. 

QUYÊT ÐNH: 

Ðiu 1. Hùy 01 GiÁy chúng nhin quyn sú ding ðÁt, quyn sâ httu nhà ô 

và tài sån khác g&n 1in vái dÁt s CQ331230, s vào s CH01308 do UBND 
thành ph Lai Châu cÁp ngày 23/11/2018 cho bà Trn Thj Hoài Thu tai thira ðÁt 

s 155, tà bån ð s 21 phuàng Quyt Th&ng: 

- Dien tích: 143,1 m2; 

- Miic dích sù diing: ÐÁt â dô thj: 91m2, dÁt trng cây hàng näm khác: 

52,1m2; 
- Lý do hùy: GiÁy chúng nhn quyn sù diing dÁt, quyn sâ httu nhà â và 

tài sån khác g&n 1in vâi dÁt s CQ331230 bj mÁt. 

Ðiu 2. Giao Vän phòng Ðäng ký dÁt ðai thông báo húy GiÁy chúng nhn 
quyn sù diing dÁt, quyn sâ httu nhà â và tài sãn khác g&n 1in vái dât 

dä mât 

cüa bà Tr.n Thj Hoài Thu; thirc hien cp nht, chinh lý cci sâ dtt lieu ðÁt ðai, hô 

scï ðja chính theo quy djnh. 

Ðiu 3. Quyt djnh này có hieu lrc k tù ngày ký. 



Ðiu 4. Vän phòng Sò Tài nguyên và Môi tnròng tinh, Vän phòng ðäng ký 
ðát dai tinh Lai Châu, Truõg phòng Tài nguyên và Môi tnròng thành ph Lai 
Châu, Chú tjch UBND phuòg Quyt Thâng, Thú truöng các phòng, doTi V liên 

quan và nguài sû ding ðát có tên ti Ðiu 1 chju trách nhim thi hành Quyt ðjnh 

này/. 

Niji nhin: 
- Nhu ðiêu 4; 
- Tông cic QLÐÐ; 
- Sà TNMT các tïnh, TP 
truc thuc Tw; 
- Sà Tu pháp (Thông 
báo cho các phòng công 
chrng); 
- Các Ngân hàng trên 
ðia bàn tinh; 
- Luu: VT, HS. 

S TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRUÒÌG TÍNH LAI CHÂU 
TUQ. GIÁM ÐÕC 

GIÁM .  , HÒNG ÐÄNG KÝ ÐÁT ÐAI 
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