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So: 333/QD-STNMT So'n La, ngày 27 tháng 7 nám 2022 

QUYET D!NH 
A •A A A - S Ve viçc huy Giay chirng nhan quyen sir diing dat da cap cho ba Dao Th! 

Ng9c Lan, dla  chi thira dt ti: Tiu khu 4, th trn Mc Châu, 
huyn Mc Châu, tinh Son La 

GIAM DOC sO TA! NGUYEN VA MO! TRUNG 

Can c& Luát Dt dai nãm 2013, 

C'àn ci Nghj djnh so 43/2014/ND-CP ngày 15/5/20 14 cüa C'hInh phü ye 
quy dinh chi ti& thi hành môt s diu cia Luôt Dat dai, Nghj djnh sd 
01/2017/ND-CP ngày 06/01/2017 cüa ChInh phü quy djnh tha dói, bó sung môt 
s Nghj djnh quy djnh chi ja thi hành Luát Oat dai; Nghf dinh sO 

148/2020/ND-cP ngày 18/12/2020 cüa GhInh phü ye szra dói, bó sung mt so 
Nghj djnh quy dinh chi tkt thi hành Lut ddt dai, 

C'án cz' Thông tw s 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 cüa Bç5 Tài 

nguyen và Mói trithng quy djnh v Giay ch&ng nhn quyn ste dyng dOt, quyn 

sà hüu nhà & và tài san khác gan lin vài dat, 

('an cte Thông tu sd 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 cüa Bç5 Tài 
nguyen và MOi trtt&ng quy djnh v h3 sa dja chInh; 

('an cte Quyé't djnh so' 43/QD-STNMT ngày /8/02/2019 cüa Sà Tài 
nguyen và MO! tritàng v vic ban hành Quy djnh chtec náng, nhiém vu, quyn 
hgn cza Van phông Dáng kj dat dai tr-c thuc Sà Tài nguyen và MOi trithng 
tinh Son La; 

COn cte Quyé't djnh s 42/2021/QD-UBND ngOy 17/11/2021 cia UBND 

tinh Scm La ye vic ban hành quy djnh chi tkt nôi dung dztoc quy djnh tgi môt 
sO Diéu cüa Lut dOt dai nOm 2013 và các Nghj djnh quy djnh chi tié't m5t sO 
diu cza Luçit dat dai; 

COn c& Quyêt dinh sO 476/QD-STNMT ngày 13/12/2021 cia SO' TOi 
nguyen và MOi trzthng ye vic quyn cho VOn phOng DOng kj' dat dai cO'p 
GiOy ch&ng nhin quyn ste dung dat, quyn sO' hfru nhà & vO tài san khOc gn 
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lin vài dAt cho các ho gia dInh, cá nhán trên dja bàn tinh Soz La theo quy djnh 

tgi Diu 21 quy djnh kern theo Quylt djnh s 42/2021/QD-UBND ngày 
17/11/2021 cza UBND tinh Son La, 

Xét d nghj cáa Giáni d& Ghi nhánh Van phông dáng k' dAt dai huybi Môc 
C'háu tgi To tn n/i s4 57&'TTr-CWVPDKDD ngày 25/7/2022: Philu trinh s 

1231/P T-DKcGcN ngàv 2 7/7/2022 cüa Phông Dáng kj và cAp Gidy chzng nhn. 

QUYET DJNH: 

Diu 1. Hüy bô giá trj s1r diing Giy chfrng nhn quyn si'r diing dt 

(goi tat là GiAy chzng n/ian) dA cp cho bà Dào Thj Ng9c Lan, dja chi thu&ng 
trü tai:  Tiu khu 4, thj trn Mc Châu, huyn Mc Châu, tinh San La cu th 

nhu sau: 

- Giy chüng nhn quyn sir dmg dt, s phát hành CS 306555 mang ten bã 

Dào Thj Ng9c Lan, cp theo Quyt djnh s 1469/QD-VPDKDD ngày 15/11/2019 

do So Tâi nguyênvà Môi lnräng u quyn cho Van Phông dang k ctht dai, vài 

tng din tIch cp 2539,9 m2. 

- ThCra dt s 13a+22+23, t& ban dt s 26 trong do: 

+ ODT 127,6 m2, th?i h?n  sü dimg lâu dai; 

+ CLN 24 12,3 m2, th&i hin dn tháng 20/12/2057. 

- Dja chi thira a: Tiu khu 4, thj trn Mc Châu, huyn Mc Châu, tinh 

San La. 

L do hüy: NgiRii sir dung dt bj mt Giy chrng nhn và da dirçic cp 1i 

sang GiAy chrng nhn mth theo quy djnh. 

Diu 2. T chfrc thirc hin 

1. K tü ngày ban hành Quyt djnh nay, GiAy chirng nh.n quyn sü ding 

Mt nêu ti Diu 1 Quyt djth nay không cOn giá trj pháp 1, chm düt các giao 

d:ch v quyn sCr ding Mt theo quy djnh cüa pháp 1ut. - 

2. Chi nhánh Van phOng Däng k) Mt dai huyn MOc  Châu cO trách nhim: 

- Thông báo v vic hüy giá trj sü dung Giy chrng nhin dà cp nêu tai 

Diêu I Quyêt djnh nay theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

- Chinh 1, cp nht bin dng vào h so dja chInh, ca sO d 1iu dAt dai; 

Liru trU h so gc dâ duçic cAp lai GiAy chüng nhn theo quy djnh. 

- Lp danh sách GiAy chfrng nhn quyn sir diing dAt dA bj hüy giri SO 

Tài nguyen và Môi truOng, Tong cic Quãn 1 dat dai dé thông báo cong khai 

trên trang thông tin din tCr. 
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- Trao Giây chrng nhn cho bà Dào Thj Ng9c Lan hoc gtri U' ban nhân 

dan thj trn Mc Châu, d trao nu nglx&i sir dung dAt np h sci ti U ban nhân 

dan thj trAn Mc Châu, huyn Mc Châu. 

Diu 3.Tnrâng phông Hành chinh tong hçip; Tnrng phông Dãng k vã cap 

GiAy chirng nh.n; Giám dc Chi nhánh Van phông Däng ky" dAt dai huyn Mtc 

Châu; Chñ tjch UBND thj trân Mc Châu, huyn Mc Châu; Thu tru&ng các dcin 

vj, t, chtrc, Ca nhãn có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay. 

Quyt djnh có hiu 1irc thi hânh ke tü ngày k./_ 
Noi nhn:  i - SO TA! NGUYEN VA MO! TRIXONG 
- Tong Cic QLDD (dé b/c); 
- Sâ TNMT (de b/c); 
- UBND huyn Mc Châu; GI 
- Ban Giám dôc VPDK dat dai; 
-Nhird1éu3; 
- Liru: VT, Hoàn, O5b.Z 

rirôrng Son 

so 
iAt NGUYE 

vA 
Môt IÔNG 

TJJ clAM DOC 
PHONGDKDD4 
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