ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẮC HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 509 /QĐ-UBND

Bắc Hà, ngày 25 tháng 02 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt bổ sung kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc
kiểm đếm công trình: Khu dân cư thôn Na Áng B (mặt bằng 1)
xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC HÀ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 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 sốđiều của Luật đất đai;
Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy
định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về
việc sửa đổi, bổ sung một số nghịđịnh, quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Nghị Quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 09/04/2021 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định một số chính sách đặc thù, hỗ trợ
khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
Căn cứ Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh
Lào Cai ban hành Quy định một số nội dung bồi thường, hỗ trợ về nhà ở, công
trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
Căn cứ Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh
Lào Cai ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước
thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh
Lào Cai Quy định bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà
nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 09/04/2021 của HĐND tỉnh Lào
Cai về danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng
đất để phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; quyết định chủ
trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác bổ sung năm 2021 trên
địa bàn tỉnh Lào Cai;
Căn cứ Quyết định số 3321/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh Lào
Cai về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử
dụng đất năm 2021 của huyện Bắc Hà;
Căn cứ Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND
huyện Bắc Hà về việc Phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc,
kiểm đếm công trình: Khu dân cư thôn Na Áng B (mặt bằng 1), xã Na Hối,
huyện Bắc Hà;
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Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên & MT tại Tờ trình số 153/TTr-TNMT
ngày 14 tháng 02 năm 2022 về việc Phê duyệt bổ sung kế hoạch thu hồi đất, điều
tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm công trình: Khu dân cư thôn Na Áng B (mặt bằng
1), xã Na Hối, huyện Bắc Hà,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh, phê duyệt bổ sung kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo
sát, đo đạc, kiểm đếm công trình: Khu dân cư thôn Na Áng B (mặt bằng 1), xã Na
Hối, huyện Bắc Hà.
1. Điều chỉnh thời gian, đo đạc, kiểm đếm cụ thể như sau:
STT
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Kế hoạch theo Quyết định số
2445/QĐ-UBND ngày 05/11/2021
Kế hoạch kiểm đếm:
Từ ngày 02/12/2021 - 31/12/2021

Kế hoạch điều chỉnh
Kế hoạch kiểm đếm:
Từ ngày 22/02/2022 - 30/6/2022

2. Lý do: Để tiếp tục triển khai thực hiện kê khai, kiểm đếm tài sản, cây cối,
hoa màu trên đất của tổ chức và hộ gia đình, cá nhân để thực hiện công trình: Khu
dân cư thôn Na Áng B (mặt bằng 1), xã Na Hối, huyện Bắc Hà.
3. Các điều khoản khác của Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày
05/11/2021 của UBND huyện Bắc Hà vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.
Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện theo Kế hoạch đã
được phê duyệt như sau:
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Bắc Hà, xã Na Hối, huyện Bắc Hà có
trách nhiệm giao kế hoạch này cho các hộ gia đình, cá nhân; Trường hợp hộ gia
đình, cá nhân không nhận Kế hoạch này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; Niêm
yết Kế hoạch này tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, tại nơi sinh hoạt chung của cộng
đồng dân cư.
2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện có trách nhiệm đăng Kế hoạch này
trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Phòng TN&MT;
- Trung tâm PTQĐ;
- Lưu: VT, TNMT.
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