ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LÀO CAI

Số: 46

/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 hủy bỏ hủy Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 12/9/2019
của UBND 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 29/11/2013;
Căn cứ Bản án số 24/2021/HC-ST ngày 27/8/2021 của Tòa án nhân dân
tỉnh Lào Cai về việc khởi kiện quyết định, hành vi hành chính trong lĩnh vực
quản lý đất đai;
Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Lào Cai tại
Tờ trình số: 36/TTr-TNMT ngày 11 tháng 1 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Hủy bỏ Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của
UBND thành phố Lào Cai về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư Công trình: Nhà máy tuyển, đường ô tô trục chính, khai trường 20-22,
khu TĐC số 1, khu TĐC số II thuộc dự án Bắc Nhạc Sơn tại xã Đồng Tuyển,
thành phố Lào Cai hộ ông Nguyễn Văn Minh, địa chỉ thôn 4, xã Đồng Tuyển,
thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai;
* Lý do hủy bỏ: Thực hiện theo Bản án số 24/2021/HC-ST ngày
27/8/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai về việc khởi kiện quyết định, hành
vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai;
Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi, cụ
thể như sau:
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Tuyển có trách nhiệm giao quyết
định này cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Minh; trường hợp hộ gia đình 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 Đồng Tuyển, tại nơi sinh hoạt chung của cộng
đồng dân cư;
2. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố chịu trách nhiệm đưa Quyết
định này lên Cổng thông tin điện tử của thành phố Lào Cai.
Điều 3.
1. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Cơ quan có tên tại Điều 2 và hộ ông Nguyễn Văn Minh chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận
- Như điều 3 (T/h);
- Công ty TNHH MTV Apatit VN;
- Lưu VT, TNMT (quyên);
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