
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

 

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

Số: 54/2018/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày  18 tháng 9 năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất 

thương mại, dịch vụ; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải 
là đất thương mại, dịch vụ và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 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 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 tháng 01 năm 2017 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số      
347/TTr-STNMT ngày 04 tháng 9 năm 2018, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định diện tích tối thiểu 
được phép tách thửa đối với đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất kinh doanh 
phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ và đất nông nghiệp trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2018. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, hộ gia 
đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận:  
- Như Điều 3;  
- Chính phủ; 
- Các Bộ: TN&MT, NN&PTNT; 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 
- TT.Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 
- Đoàn đại biểu QH tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- UBMTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể tỉnh; 
- PCVP UBND tỉnh, các phòng chuyên môn; 
- Cổng TTĐT tỉnh; Công báo tỉnh; Báo Lạng Sơn, 
Đài PT-TH tỉnh; 
- Lưu: VT, KTN (NNT).  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Phạm Ngọc Thưởng 
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