
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN HÒA AN 

 

Số       /QĐ - UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

Hòa An, ngày      tháng 8 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ và  

tái định cư dự án: Khai thác lộ thiên khoáng sản Niken - Đồng 

Hạng mục: Moong Phan Thanh (bổ sung lần 1) 

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

 

ỦY 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 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 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

Căn cứ Thông tư 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

Tài nguyên - Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà 

nước thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy định về việc bồi thường, hỗ trợ, tái đinh cư 

khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 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; 

Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Hòa 

An tại Tờ trình số 08/TTr-HĐTĐ ngày 11 tháng 8 năm 2022 về việc xin phê duyệt 

phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Khai thác lộ thiên 

khoáng sản Niken - Đồng (giai đoạn 1), hạng mục: Moong Phan Thanh (bổ sung 

lần 1). Địa điểm: xã Quang Trung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. 

 



QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án: Khai thác 

lộ thiên khoáng sản Niken - Đồng (giai đoạn 1). Hạng mục: Moong Phan Thanh 

(bổ sung lần 1). Địa điểm: xã Quang Trung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng với 

tổng số tiền là: 543.628.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Năm trăm bốn mươi ba triệu 

sáu trăm hai mươi tám nghìn đồng). Trong đó: 

- Các khoản hỗ trợ khác:                                          10.000.000 đồng; 

- Chi phí bồi thường đầu tư vào đất (làm đường):   533.628.000đồng.  

(Có dự toán chi tiết chi trả cho các hộ dân kèm theo) 

Điều 2. Giao Trung tâm phát triển quỹ đất và Giải phóng mặt bằng huyện 

Hòa An chủ trì phối hợp với Chủ đầu tư dự án, Ủy ban nhân dân xã Quang Trung 

tổ chức công khai phương án, dự toán đến các tập thể và hộ gia đình cá nhân và 

thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, 

Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất và Giải phóng mặt bằng huyện, Trưởng 

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

phòng Kinh tế và Hạ tầng, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã Quang Trung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký 

ban hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, Phó Chủ tịch UBND huyện;   

- Trang thông tin điện tử huyện Hòa An; 

- Lưu VT, TNMT (Đ). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

    

 

 

 

Luân Chiến Công 
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