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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc huỷ bỏ Quyết định giao nền linh hoạt cụm 

dân cư vượt lũ Gốm Sứ thị trấn Tri Tôn  

của UBND huyện Tri Tôn  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRI TÔN 
  

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 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 Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;  

 Căn cứ Quyết định số 59/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao 

đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 

806/TTr-PTCKH ngày 05 tháng 12 năm 2022.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Huỷ bỏ các Quyết định giao nền linh hoạt tại cụm dân cư vượt lũ 

Gốm Sứ thị trấn Tri Tôn theo danh sách đính kèm. 

(Đính kèm danh sách). 

Lý do hủy: Trình tự, thủ tục ban hành quyết định giao nền chưa phù hợp với 

quy định hiện hành. 

Điều 2. Giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện: 

  Phòng Tài chính – Kế hoạch trả lại tiền đặt trước tham gia đấu giá cho các 

ông (bà) có tên trong danh sách đính kèm tại Điều 1. Chủ trì, phối hợp cùng phòng 

Tài nguyên và Môi trường, phòng Kinh tế - Hạ tầng và các đơn vị có liên quan xây 

dựng kế hoạch đưa các nền linh hoạt trong cụm dân cư vượt lũ Gốm Sứ thị trấn Tri 

Tôn tại Điều 1 của Quyết định này vào đấu giá theo quy định. 

Văn phòng HĐND-UBND huyện có trách nhiệm đăng tải Quyết định này 

lên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn. 

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



Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Thủ Trưởng các đơn vị: Tài chính 

– Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Chi cục thuế khu vực 

Tịnh Biên – Tri Tôn, Ban quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng khu vực huyện, Chủ 

tịch UBND thị trấn Tri Tôn và các ông (bà) có tên trong danh sách đính kèm tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- TT. UBND huyện; 

- Lãnh đạo VP; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

- Lưu: VT, Trọng. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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