UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LÀO CAI

Số: 50

/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.Lào Cai, ngày 11 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/v thu hồi đất do nhân dân tự nguyện trả lại đất của ông Hà Minh Anh,
địa chỉ tổ 20, phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và
Luật tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14;
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 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 đơn tự nguyện trả lại đất của ông Hà Minh Anh, địa chỉ tổ 20,
phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai ngày 22/12/2021;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số:
24/TTr-TNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Thu hồi 32,5m2 đất trồng cây hàng năm khác tại thửa 133, tờ bản
đồ 47 đã được được cấp Giấy chứng nhận quyền số CU 742246, số vào sổ cấp
giấy 2263 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 9/7/2020 cho
ông Hà Minh Anh, địa chỉ tổ 20, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào
Cai, cụ thể:
- Diện tích thu hồi: 32,5m2;
- Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây hàng năm khác;
- Địa chỉ thửa đất: Thửa số: 133, tờ bản đồ 47 tại thôn Tòng Mòn (trước
đây là thôn 1), xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai đã được Sở Tài nguyên và
Môi trường tỉnh Lào Cai cấp GCNQSD đất số CU 742246, vào sổ số 02263, cấp
ngày 09/7/2020;
- Lý do thu hồi: Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất theo quy định tại
điểm c, khoản 1, điều 65, Luật Đất đai 2013 và Gia đình cam kết không yêu cầu
bồi thường, hỗ trợ.
Điều 2: Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi
đất, cụ thể như sau:
1. Giao cho UBND xã Đồng Tuyển quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi,
bàn giao Quyết định này cho gia đình ông Hà Minh Anh, niêm yết công khai

Quyết định này tại trụ sở UBND xã và nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân
cư;
2. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố có trách nhiệm đăng Quyết
định này trên trang thông tin điện tử của thành phố Lào Cai;
Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các cơ quan, cá nhân có tên tại Điều 2 và ông Hà Minh Anh chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
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