
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:            /TT-UBND Thành phố Cao Bằng, ngày       tháng 11 năm 2022 
 

 

TỜ TÌNH 

Về việc hủy Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 27/4/2006 

 của Ủy ban nhân dân huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 

 
 

Kính gửi: UBND tỉnh Cao Bằng 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương 

ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ quy sửa đổi, bổ 

sung, một số điều Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Ban hành Quy định về trình tự thủ tục thu 

hồi đất, trưng dụng đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Công văn số 1124/STP-TTr ngày 11/10/2022 của Sở Tư pháp về 

việc phúc đáp Công văn số 119/TP ngày 30/9/2022 của Phòng Tư pháp thành 

phố Cao Bằng; 

Căn cứ văn bản số 3759/STNMT-TTr ngày 02/11/2022 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về việc ý kiến tham khảo thẩm quyền hủy bỏ Quyết định hành chính; 

Xét Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 17/8/2022 của UBND xã Vĩnh Quang 

về việc Đề nghị xem xét hủy bỏ Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 27/4/2006 

của UBND huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Do sai sót trong việc ban hành Quyết 

định không đúng nội dung về chủ sử dụng đất; kèm theo Biên bản thẩm định 

nguồn gốc sử dụng đất; 

Xét Báo cáo số 68/BC-TNMT ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Phòng Tài 

nguyên và Môi trường về Báo cáo kết quả thẩm tra Tờ trình số 46/TTr-UBND 

ngày 17/8/2022 của UBND xã Vĩnh Quang. 

 UBND thành phố trình UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định hủy 

bỏ Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 27/4/2006 của UBND huyện Hòa An, 

tỉnh Cao Bằng về việc điều chỉnh diện tích đất trong giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất của ông Linh Văn Quý, xóm Vò Tấu, xã Vĩnh Quang, huyện Hòa An, 

tỉnh Cao Bằng (nay là xóm 5, xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng) 
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Lý do: Do sai sót trong việc ban hành Quyết định không đúng nội dung về 

chủ sử dụng đất. 

(Có các văn bản kèm theo Công văn) 

Đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng xem xét, quyết định để Ủy ban nhân dân 

thành phố thực hiện các thủ tục tiếp theo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (để thi hành); 

- CT, các PCT UBND thành phố; 

- VP HĐND và UBND TP; 

- Trang thông tin điện tử TP; 

- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Quốc Trung 
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