
ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 6311 /QĐ-UBND TP. Lạng Sơn, ngày 28 tháng 12 năm 2018 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc giao đất, thu tiền sử dụng đất cho ông Hứa Đức Cường, hộ khẩu  

thường trú tại khối 7, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

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 quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 
5 năm 2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;   

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NGG-CP của Chính 
phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;  

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê 
đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2015 Phê 
duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 phường Tam Thanh, thành phố Lạng 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn, số 2637/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Lạng 
Sơn Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Lạng 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2014 Ban 
hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, số 35/2015/QĐ-UBND ngày 05 
tháng 12 năm 2015 Ban hành bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn tỉnh (năm 2016), 
số 50/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 Ban hành bảng giá đất điều 
chỉnh trên địa bàn tỉnh (năm 2017), số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 
2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn Ban hành Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn tỉnh 
(lần 3 - năm 2018);  

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1378/TTr-
TNMT ngày  28  tháng 12 năm 2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao đất cho ông Hứa Đức Cường, hộ khẩu thường trú tại khối 7, 
phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn với diện tích 53,8m2 (tách từ thửa đất số 
94) tờ bản đồ địa chính số 04, phường Tam Thanh (sau đó hợp với các thửa đất 
số 72a, 66, 69, 77, 175, 177,178) để sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị.  

1. Địa chỉ đất: Khối 5, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. 

2. Thời hạn sử dụng đất:  Lâu dài. 



3. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo trích lục bản đồ địa chính 
do Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố lập và xác nhận ngày 
12/11/2018 và ngày 28/12/2018. 

4. Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất; 

5. Giá thu tiền sử dụng đất: Theo Giá đất cụ thể Quyết định của UBND tỉnh 

Lạng Sơn. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

 1. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì khảo sát giá đất cụ thể và tham 

mưu cho UBND thành phố trình UBND tỉnh ban hành Quyết định giá đất cụ thể. 

2. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 

Chuyển hồ sơ cho Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai thành phố tổ chức 

thực hiện các công việc sau đây: 

- Sau khi có Quyết định giá đất cụ thể của UBND tỉnh: thông báo và yêu cầu 

ông Hứa Đức Cường nộp tiền sử dụng đất trước khi cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Chuyển thông tin 

hồ sơ địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định;  

- Trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất cho ông Hứa Đức Cường;  

- Thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định. 

Xác định mốc giới cụ thể và giao đất tại thực địa cho ông Hứa Đức Cường 

sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên và 
Môi trường, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục trưởng Chi cục thuế 
thành phố, Chủ tịch UBND phường Tam Thanh và ông Hứa Đức Cường chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Văn phòng HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn chịu trách nhiệm đưa 
Quyết định này lên Cổng thông tin điện tử của UBND thành phố Lạng Sơn./. 
    

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở TNMT; 
- CT, PCT UBND TP;  
- Như Điều 3; 
- Chi nhánh VP ĐKĐĐ TP; 
- Lưu: VP, XD.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Nguyễn Văn Hạnh 
 
 



UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
P. TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG 

 

Số: 1378 /TTr-TN&MT 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     TP.  Lạng Sơn, ngày  28 tháng 12 năm 2018 

TỜ TRÌNH 
Về việc giao đất, thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Hứa Đức Cường,  

trú tại khối 7, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn 
 

 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Lạng Sơn 

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 Quy 
định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai, số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;   

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NGG-CP của Chính 
phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;  

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê 
đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2014 Ban 
hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, số 35/2015/QĐ-UBND ngày 05 
tháng 12 năm 2015 Ban hành bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn tỉnh (năm 2016), 
số 50/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 Ban hành bảng giá đất điều 
chỉnh trên địa bàn tỉnh (năm 2017) và số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 
năm 2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn Ban hành Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn 
tỉnh (lần 3 - năm 2018);  

Căn cứ Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2015 Phê 
duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 phường Tam Thanh, thành phố Lạng 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn, số 2637/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Lạng 
Sơn Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Lạng 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

Ngày 19 tháng 11 năm 2018, phòng Tài nguyên và Môi trường nhận được 
hồ sơ xin giao đất của ông Hứa Đức Cường, trú tại khối 7, phường Vĩnh Trại, 
thành phố Lạng Sơn  

Ngày 12 tháng 12 năm 2018, phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối 
hợp với UBND phường Tam Thanh kiểm tra hiện trạng phần đất xin giao, cụ 
thể như sau:  

1. Địa điểm đất xin giao: Tại khối 5, phường Tam Thanh, thành phố 
Lạng Sơn, có vị trí: 

2. Vị trí, diện tích khu đất xin giao:  



Diện tích 53,8 m2 có vị trí, cụ thể: Diện tích 46,4m2 liền kề với các thửa 
đất số 72a, 66, 69, 77 177, 178 và diện tích 7,4m2 liền kề với thửa đất số 72a, 
175 của ông Hứa Đức Cường đang sử dụng. 

3. Hiện trạng: Đất trống, ông Cường đang sử dụng gộp thành 1 khu, gồm 
các thửa: 66, 72a, 69, 77, 177, 175, 178 và phần đất xin giao. 

4. Nguồn gốc sử dụng đất: Phần diện tích xin giao trước kia là đất ông cha 
để lại của gia đình ông Cường sử dụng để trồng lúa, đến năm 1986 anh em của 
ông Chúi là bố đẻ ông Cường chia nhau sử dụng nên gia đình ông Cường tự bỏ 
phần diện tích trên để làm đường bờ ruộng. Đến năm 2008 do khô hạn, không cấy 
được lúa nữa nên gia đình ông Cường đã cải tạo phá các bờ thửa cải tạo thành 01 
khu để sử dụng. Tháng 10/2018 ông Hứa Đức Cường xin chuyển mục đích sử 
dụng các thửa đất số 66, 72a, 69, 77, 175, 177, 178 sang đất ở tại đô thị, đã được 
UBND thành phố cho phép chuyển mục đích tại quyết định số 5156/QĐ-UBND 
ngày 17/10/2018. 

5. Quy hoạch, kế hoạch hoạch sử dụng đất: 
- Căn cứ Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2015 Phê 

duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 phường Tam Thanh, thành phố Lạng 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn thì diện tích đất 53,8m2 xin giao phù hợp đất ở; 

- Căn cứ Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố 
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn thì diện tích đất 53,8m2 xin giao phù hợp đất ở; 

6. Kiến nghị: 

Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố Lạng Sơn giao đất, 
thu tiền sử dụng đất cho ông Hứa Đức Cường, hộ khẩu thường trú tại khối 7, 
phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn với diện tích 53,8m2 (tách từ thửa đất số 
94) tờ bản đồ địa chính số 04, phường Tam Thanh (sau đó hợp với các thửa đất số 
66, 72a, 69, 77, 177, 175, 178 72a) để sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị.  

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo trích lục bản đồ địa chính do 
Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố lập và xác nhận ngày 
12/11/2018 và ngày 28/12/2018. 

Giá thu tiền sử dụng đất: Theo Giá đất do UBND tỉnh Lạng Sơn quy định.  

Kèm theo Tờ trình có hồ sơ và đơn xin giao đất của ông Hứa Đức Cường. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố Lạng Sơn xem 
xét quyết định./. 
        Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 
- Lưu: VT, HS (đ/c Hà). 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Dương Đức Tuy 
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