
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH CAO BẰNG 

    

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Cao Bằng, ngày       tháng 7 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi một phần diện tích đất thuộc công trình:  

Hạt 12 Tỉnh lộ 212 thuộc Công ty cổ phần Quản lý đường bộ Cao Bằng, 

tại xã Thành Công,  huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng    

  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 

 

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 hướng dẫn thi hành chi tiết một số điều của Luật Đất đai; 

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 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, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng. 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

1660/TTr-STNMT ngày 13 tháng 7 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quyết định thu hồi một phần diện tích đất thuộc công trình: Hạt 

12 Tỉnh lộ 212 thuộc Công ty cổ phần Quản lý đường bộ Cao Bằng, tại xã 

Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng và giao cho UBND huyện 

Nguyên Bình quản lý. 

- Địa điểm khu đất: Tại xóm Pù Vài, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, 

tỉnh Cao Bằng. 

- Vị trí khu đất có các phía tiếp giáp như sau: 

+ Phía Đông giáp: Đất trồng cây lâu năm. 

+ Phía Tây giáp: Đường tỉnh 212. 

+ Phía Nam giáp: Đất ở tại nông thôn. 

+ Phía Bắc giáp: Phần diện tích còn lại của Hạt 12 Tỉnh lộ 212. 
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- Ranh giới thu hồi đất: Được thể hiện trên mặt bằng địa giới thu hồi đất số 

49/TH-TNMT tỷ lệ 1:200, do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 

13/7/2020. 

- Diện tích thu hồi và giao đất: 128,0 m2 

(Một trăm hai mươi tám mét vuông). 

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan: 

a) Công ty cổ phần Quản lý đường bộ Cao Bằng: Phối hợp với các cơ 

quan liên quan bàn giao khu đất thu hồi cho UBND huyện Nguyên Bình. 

b) Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Chủ trì, phối hợp cùng cơ quan liên quan bàn giao đất tại thực địa cho 

UBND huyện Nguyên Bình. 

- Kiểm tra, hướng dẫn, quản lý việc sử dụng đất theo quy định. 

c) UBND huyện Nguyên Bình: Tiếp nhận, quản lý khu đất và lập phuơng 

án sử dụng dụng đất phù hợp. 

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

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Chủ tịch UBND huyện Nguyên Bình, Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý đường 

bộ Cao Bằng và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- UBND xã Thành Công; 

- Lưu: VT, NĐ (TT). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Thảo 
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