ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1063 /QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 18 tháng 8 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử
dụng đất năm 2022 huyện Hòa An (đợt 2)
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 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 37/NQ-HĐND thông qua Danh mục các dự án,
công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022 (bổ sung, điều
chỉnh đợt 1);
Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND 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 năm 2022 (bổ sung,
điều chỉnh đợt 1);
Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Phê duyệt Kế hoạch thu từ đất, tài sản gắn liền
với đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
Căn cứ Căn cứ Quyết định số 2641/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 Hòa An;
Căn cứ Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Cao Bằng phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022
huyện Hòa An (đợt 1);
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Theo đề nghị của UBND huyện Hòa An tại các Tờ trình số 71/TTr-UBND
ngày 13/5/2022, số 115/TTr-UBND ngày 01/8/2022, số 121/TTr-UBND ngày
09/8/2022; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại các Tờ trình số
2571/TTr-STNMT ngày 12/8/2022, số 2664/TTr-STNMT ngày 18/8/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử
dụng đất năm 2022 huyện Hòa An(đợt 2), như sau:
1. Điều chỉnh diện tích địa chỉ đấu giá quyền sử dụng đất và bán tài sản
trên đất đối với địa chỉ: Trung tâm giáo dục thường xuyên (cũ).
- Diện tích sau điều chỉnh: 0,12538 ha;
- Địa điểm thực hiện: Phố giữa, thị trấn Nước Hai.
(Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo)
2. Bổ sung 03 công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022
huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng (đợt 2)
2.1. Cải tạo, chống quá tải, giảm TTĐN huyện Hà Quảng, Hòa An, tỉnh
Cao Bằng năm 2022:
- Tổng diện tích: 0,0090 ha;
- Địa điểm thực hiện: Tại các xã Nam Tuấn, Trương Lương, Đức Long.
2.2. Cải tạo, chống quá tải, giảm TTĐN thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao
Bằng năm 2022:
- Tổng diện tích: 0,0276 ha;
- Địa điểm thực hiện: Tại các xã Ngũ Lão, Trưng Vương, Bạch Đằng.
2.3. Cấp điện cho các xóm chưa có điện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng:
- Tổng diện tích: 0,0452 ha;
- Địa điểm thực hiện: Tại các xã Bạch Đằng, Lê Chung.
(Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo)
3. Bổ sung 01 địa chỉ đấu giá quyền sử dụng đất
- Địa chỉ đấu giá: Khu đất Gốm Sứ Cầu Khanh, xóm 9 Bế Triều, thị trấn
Nước Hai
- Tổng diện tích đất: 0,35 ha;
(Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo)
Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Hòa An có trách nhiệm công bố công
khai việc điều chỉnh, bổ sung công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm

3
2022 huyện Hòa An 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 2641/QĐ-UBND
ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất
năm 2022 huyện Hòa 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 Hòa 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;
- Trung tâm thông tin (VP UBND tỉnh);
- Phòng TNMT huyện Hòa An;
- Lưu: VT, NĐ (TT).
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