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Hòa An, ngày 06 tháng 7 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với  

hộ ông Nhan Viết Sòi  
 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA 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 thi hành 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 2228/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 

2019 huyện Hòa An; 

Căn cứ Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2022 của 

UBND huyện Hòa An  về việc thu hồi đất của hộ ông Nhan Viết Sòi để xây dựng 

dự án: Khai thác lộ thiên khoáng sản Niken-Đồng (giai đoạn 1), hạng mục: 

Moong Hà Trì, bải thải rắn, đường vận hành khai thác và các hạng mục phụ trợ. 

Địa điểm: Xã Quang Trung ( xã Hà Trì cũ), huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Công văn số 95/CV-GPMB ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Trung 

tâm Phát triển quỹ đất và GPMB huyện về việc đề nghị cưỡng chế thu hồi đất dự 

án: Khai thác lộ thiên khoáng sản Niken đồng; 

Theo đề nghị của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tại Tờ trình số 

100 /TTr-TNMT ngày 06 tháng 7 năm 2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Áp dụng biện pháp cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối 

với hộ ông Nhan Viết Sòi, đang sử dụng các thửa đất số 2, số 5 thuộc mảnh trích 

đo địa chính số 06-2019 (bản đồ GPMB công trình Khai thác lộ thiên khoáng sản 

Niken - Đồng, giai đoạn 1) tại xã Quang Trung (xã Hà Trì cũ) do gia đình ông 
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Nhan Viết Sòi - địa chỉ thường trú tại xóm Nà Lại, xã Quang Trung (xã Hà Trì 

cũ), huyện Hòa An đang quản lý, sử dụng. 

Thời gian thực hiện tổ chức cưỡng chế từ ngày 20 tháng 7 năm 2022 

đến ngày 29 tháng 7 năm 2022. 

Điều 2. Hiệu lực quyết định, phân công nhiệm vụ 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành 

2. Ủy ban nhân dân xã Quang Trung có trách nhiệm giao quyết định này 

cho ông Nhan Viết Sòi và niêm yết công khai quyết định này tại trụ sở Ủy ban 

nhân dân xã Quang Trung và Nhà văn hóa xóm Nà Lại.  

3. Giao cho Ban cưỡng chế thu hồi đất công trình dự án Khai thác lộ thiên 

khoáng sản Niken-Đồng (giai đoạn 1) thuộc khu vực xã Quang Trung và xã Hà 

Trì huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng triển khai thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo 

quy định của pháp luật. 

4. Kinh phí phục vụ thực hiện cưỡng chế: Nguồn ngân sách Nhà nước và 

các nguồn vốn hợp pháp khác.  

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài 

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

tâm Phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư công trình Khai thác lộ thiên khoáng sản Niken-Đồng (giai đoạn 1) 

thuộc khu vực xã Quang Trung và xã Hà Trì huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, Ban 

cưỡng chế thu hồi đất công trình dự án, thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ 

tịch UBND xã Quang Trung và hộ ông Nhan Viết Sòi chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh Cao Bằng; 

- Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Thường trực UB MTTQVN huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Công an huyện Hòa An; 

- Viện KSND huyện; 

- Trang Thông tin điện tử huyện: 

- Lưu: VT, TNMT (LT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

                 

 

 

 

Đàm Thanh Hưởng 
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