ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LỘC BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Số: 3889/QĐ-UBND

Lộc Bình, ngày 03 tháng 8 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 25/3/2022
của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC BÌNH
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;
Căn cứ 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 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh
Lạng Sơn phê duyệt đề xuất Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông và khu
tái định cư xã Lục Thôn (nay là thị trấn Lộc Bình), huyện Lộc Bình, theo hình thức
đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT);
Căn cứ Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh
Lạng Sơn phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, Đường
giao thông và khu tái định cư xã Lục Thôn (nay là thị trấn Lộc Bình), huyện Lộc
Bình, theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
(BT);
Theo đề nghị của phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
247/TTr-TNMT ngày 03/8/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 25/3/2022
của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình về việc thu hồi đất của hộ gia đình bà Lương
Thị Lý, thường trú tại tổ 7, phường Trung Hòa, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao
Bằng, để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (thực hiện Dự án:
Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông và khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc
Bình, theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
(BT).
Lý do hủy bỏ: Trình tự thủ tục chưa đảm bảo theo quy định.
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Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài
nguyên và Môi trường, Chánh Thanh tra huyện, Giám đốc Trung tâm Phát triển
quỹ đất huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Lộc Bình, hộ gia đình, cá nhân bà Lương
Thị Lý, Thủ trưởng các cơ quan, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- PCVP HĐND và UBND huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TNMT(LVD).
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