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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt bổ sung công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất
năm 2022 huyện Thạch An (đợt 3)
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
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 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;
Căn cứ Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về
sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng thông qua Danh mục các dự án, công trình cần
thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (bổ sung, điều chỉnh đợt 2);
Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng thông qua Danh mục các dự án, công trình đăng
ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng
đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (bổ sung, điều chỉnh đợt 2);
Căn cứ Quyết định số 2643/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022
huyện Thạch An;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Thạch An tại Tờ trình số
111/TTr-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2022; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi
trường tại Tờ trình số 2940/TTr-STNMT ngày 08 tháng 9 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung 01 công trình vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện
Thạch An (đợt 3), như sau:
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- Tên công trình: Xây dựng Trung tâm y tế huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng;
- Tổng diện tích đất: 3,4300 ha;
- Địa điểm thực hiện: Thị trấn Đông Khê.
(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)
Điều 2. Ủy ban nhân dân Huyện Thạch An có trách nhiệm công bố công
khai việc bổ sung công trình vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 theo đúng quy
định của pháp luật về đất đai; báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.
Điều 3. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 2643/QĐ-UBND
ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng phê duyệt Kế
hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thạch An.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi
trường; Chủ tịch UBND huyện Thạch An và Thủ trưởng các cơ quan liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT, Uỷ viên UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: Các PCVP, TP KT;
- Phòng TNMT Huyện Thạch An;
- Trung tâm thông tin (VP UBND tỉnh);
- Lưu: VT, NĐ (TT).
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