
UBND TÍNH LAI CHÂU CQN; HÒA XÃ HÕI CHÚ NGHJA VIËT NAM 
SÚTÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRUÒNG Dôc lp - Tir do - Hnh phúc 

S&  53  /QÐ-STNMT Lai Châu, ngày05tháng  5  nàrn 2021 

QUYÊT D!NH 
Vê vic huý Giy chúng nhn quyn sfr ding ðt, 

quyn sõ.  hüu nhà o và tài sän khác gãn 1in vói ðât 

GIÁM ÐÔC SÙ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRUÒNG 

Cån cú,  Lut Ðdt ðai ngày 29 thángll näm 2013; 

Can c Nghj ðjnh sd 43/2014/NÐ-CP ngày 15 tháng 5 näin 2014 cúa Chính 

phú quy ðjnh chi tit thi hành m3t sá ðiu cúa Lut Ðdt ðai; 

Cän cú Nghj ðjnh Ò1/2017/NÐ-CP ngày 06 tháng 01 näm 2017 cúa Chính 

phú v vic súa ðdi bd sung mt Sd nghj ðjnh quy ð,inh chi tiét thi hành Lut ðdt 

ðai, 

Cän cú các Thông tu cúa Bç3 Tài nguyên và Môi trmg: Sô 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19 tháng 5 näm 2014 quy ðjnh v Giây chúng nhn quyn sú ding 

ðdt, quyn sä hu nhà ó và tài sán khác gn lin vái ðdt,• sô 24/2014/TT-BTNMT 

ngày 19 tháng 5 näm 2014 quy ðjnh v hà so ðia chính, 

Theo ð nghj cúa Chi nhánh Vän phòng ðáng ký ðdt ðai huyn Miràng Tè tgi 

Tà trình sd 65/TTr-VPÐKMTngày 22 tháng 4 näm 2021. 

QUYÉT Ð!NH: 

Ðiu 1. Huÿ Giy chfrng nhn quyn sfr diing ð.t, quyn så hu nhà â và tài 

sãn khác g.n 1in vái ð.t s phát hành BQ444572, s vào s c.p giy chfrng nhn 

CHOOSO5 gm 03 thira ðt: Thira dt s 12 tò bãn ð s 5 và thira ðt s 4; 6 tò bân 
d s 6 t?i:  Bán Pà Nho Khô, xã Pa Ü, huyn Miràng Tè, tinh Lai Châu, do UBND 

huyn Mumg Tè cp cho bà Ly Hà Xô ngày 24/12/2013. 

- Din tích: 10.783,2 m2; 

- Miic ðích sû dìing: Ðt trng lúa nung và ðt trng cây hàng n.m khác. 

- Lý do húy: Giy chirng nhn quyn sCr ding ðt, quyn sò hru nhà â và tài 

sãn khác gn 1in vói ðt s BQ444572 bj mt. 

Ðiu 2. Vän phòng ðäng ký ð.t ðai, Chi nhánh Vän phòng ðäng ký ðt ðai 

huyn Muòng Tè thông báo húy giy chirng nhn quyn sfr ding ð.t s 

BQ444572, s vào s cp gi.y chfrng nhn CH00505 và trình Så Tài nguyên và 



frJ 

Môi tri.ròng tinh cÁp 1i GiÁy chúng nh.n quyn si1r ding ðÁt, quyn sö htiu nhà ö 
và tài sán khác gn 1in vái ðÁt cho bà Ly Hà Xô, cp nh.t, chinh lý ccr sâ di. 1iu 
ðÁt ai, h sci ðja chính theo quy ðjnh. 

Ðiu 3. Quyt djnh này có hiu 1irc k tù ngày ký. 
À •_ , , . ,s s ,s . s , , S Ðieu 4. Van phong Scï Tai nguyen va Moi tru°cing tinh, Van phong ðang ky dat 

dai tinh Lai Châu, Chi nhánh Vän phòng däng ký ðÁt ðai huyn Muò°ng Tè, Trumg 

phòng Tài nguyên và Môi tri.rò°ng huyn Muòng Tè, Chû tjch UBND xã Pa Ü, Thû 
truâng các phòng, ðon vj liên quan và nguòi sfr diing dÁt có tên ti Ðiu 1 chju trách 
nhiêrn thi hành Quyt ðjnh này./. 

Noi nhìn: 
- Nhtr diêu 4; 
- Tông ciic QLÐÐ; 
- S& TN & MT các tnh, 
TP truc thuôc TW; 
- Sô• Ti.r pháp (Thôrig 
báo cho các phòng công 
chúng); 
- Các Ngân hàtig trén 
dja bàn tinh; 
- Lixu: VT, HS. 

SÚ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRUÒNG TÍNH LAI CHÂU 
TUQ. GIÁM ÐÔC 

GIÁM PHÒNG ÐÃNG KÝ ÐÅT ÐAI 
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