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QUYẾT ĐỊNH 

V/v Đính chính nội dung tại Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 

năm 2023 của UBND huyện Hòa An về việc cho phép chuyển mục đích 

sử dụng đất của bà Nguyễn Lê Yến Nhi 
 

 

  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 ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định 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 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; 

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 Quyết định số 41/QĐ- UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về trình tự thủ tục thu hồi đất, 

trưng dụng đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 2641/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của 

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

2022 của huyện Hòa An; 

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 

2022 để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hòa An tại Tờ 

trình số 13/TTr-TNMT ngày 22 tháng 02 năm 2022.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Tại Điều 1 Quyết định số 46/QĐ-UBND có ghi: 

Cho phép bà Nguyễn Lê Yến Nhi, thường trú tại xóm Nà Mè, thị trấn 

Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, được chuyển mục đích sử dụng đất 
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240,0 m2 (Hai trăm bốn mươi mét vuông) từ đất chuyên trồng lúa nước (LUC) 

sang sử dụng vào mục đất ở tại đô thị (ODT). 

Địa chỉ thửa đất: Xóm Nà Mè, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. 

Nay đính chính là: 

Cho phép bà Nguyễn Lê Yến Nhi, thường trú tại xóm Nà Mè, thị trấn 

Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, được chuyển mục đích sử dụng đất 

240,0 m2 (Hai trăm bốn mươi mét vuông) từ đất chuyên trồng lúa nước (LUC) 

sang sử dụng vào mục đất ở tại đô thị (ODT). 

Địa chỉ thửa đất: Xóm Nà Tẻng, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh 

Cao Bằng. 

Điều 2. Các nội dung khác của Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 13 tháng 

01 năm 2023 của UBND huyện Hòa An về việc cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất của bà Nguyễn Lê Yến Nhi vẫn giữ nguyên.    

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.   

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng 

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

trưởng Chi Cục thuế khu vực Hòa An - Hà Quảng, Giám đốc Văn phòng Đăng 

ký đất đai Chi nhánh Hòa An, Chủ tịch UBND thị trấn Nước Hai và bà Nguyễn 

Lê Yến Nhi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT, TNMT (LA). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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