
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÒA AN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 2819/QĐ-UBND Hoà An, ngày 30 tháng 6 \năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi diện tích đất của hộ ông Đàm Văn Lân đang sử dụng để  

thực hiện dự án: Khai thác lộ thiên khoáng sản Niken-Đồng. 

Hạng mục: Moong Phan Thanh.  

Địa điểm: xã Quang Trung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀ AN 

 

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 về thi hành Luật đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT, ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyến 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 41/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, 

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

bàn tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 8 tháng 7 năm 2020 của 

UBND tỉnh Cao Bằng ban hành quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về việc ủy quyền cho UBND huyện Hòa An Quyết định 

thu hồi đất (các trường hợp thuộc thẩm quyền thu hồi đất của UBND tỉnh) để 

thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án: Khai thác lộ 

thiên khoáng sản Niken - Đồng thuộc khu vực xã QuangTrung và xã Hà Trì, 

huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của 

dự án: Khai thác lộ thiên khoáng sản Niken - Đồng thuộc khu vực xã Quang 

Trung và Hà Trì, huyện Hòa An đã được chấp thuận tại Quyết định số 

2038/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng chấp thuận ngày 10 tháng 

12 năm 2018, Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 809/QĐ-

UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng chấp thuận ngày 18 tháng 5 năm 2021; 

Căn cư Quyết định số 2641/QĐ-UBND ngày 31 ngày 12 tháng 2021 của 
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Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 

2022 của huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng;  

Xét Tờ trình số  90/TTr-GPMB ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Trung tâm 

phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng huyện Hòa An về việc ban hành Quyết 

định thu hồi đất để thực hiện dự án: Khai thác lộ thiên khoáng sản Niken - Đồng, 

hạng mục: Moong Phan Thanh. Địa điểm: xã Quang Trung, huyện Hòa An, tỉnh 

Cao Bằng. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thu hồi diện tích đất của hộ ông Đàm Văn Lân trú tại xóm Phan 

Thanh, xã Quang Trung, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng đang sử dụng với tổng 

diện tích 10.440,6 m2, gồm các thửa đất sau: 

Bản đồ trích đo thu hồi đất Bản đồ địa chính 

Loại đất Ghi chú 
Số tờ Số thửa 

Diện tích bị 

thu hồi (m2) 
Số tờ Số thửa 

Diện tích 

(m2) 

01 01 709,5 87     152 658,0 BHK  

01 11 1.735,5 87 153 10.345,0 BHK  

01 02 3926,0    RSX Đo mới 

01 03 4069,6    RSX Đo mới 

Tổng cộng 10.440,6      
 

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án: Khai thác lộ thiên khoáng sản 

Niken - Đồng, hạng mục: Moong Phan Thanh. Địa điểm: xã Quang Trung, 

huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. 

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi 

đất, cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quang Trung có trách nhiệm giao Quyết 

định này cho hộ ông Đàm Văn Lân (lập sổ giao nhận và có chữ ký của đại điện 

hộ gia đình). Trường hợp hộ ông Đàm Văn Lân không nhận quyết định này hoặc 

vắng mặt thì phải lập biên bản; Niêm yết Quyết định này tại Trụ sở ủy ban nhân 

dân xã Quang Trung và Nhà văn hóa xóm Phan Thanh. 

2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện có trách 

niệm đăng Quyết định này lên trang thông tin điện tử của ủy ban nhân dân  

huyện Hòa An. 

3. Chủ đầu tư xây dựng dự án có trách nhiệm quản lý chặt chẽ và sử dụng 

đúng mục đích quỹ đất đã thu hồi. 
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Điều 3. Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, 

Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Hòa An, Giám đốc 

Trung tâm Phát triển quỹ đất và Giải phóng mặt bằng, Chủ đầu tư dự án,  Thủ 

trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Quang Trung và hộ 

ông Đàm Văn Lân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ban hành./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện (ô Hưởng); 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT,TNMT (Đ). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Đàm Thanh Hưởng 
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