
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN BẮC HÀ 

Số: 2039/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Hà, ngày 13 tháng 7 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất công cộng đất ở để xây 
dựng công trình: Đường vành đai 2 (đoạn DT153 đi UBND xã  

Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC HÀ 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 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 15/05/2014 của Chính phủ quy 

định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nư ớc thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 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 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường vành đai 2 (đoạn 

DT153 đi UBND xã Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Văn bản số 995/UBND-TNMT ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc ủy quyền thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 2912/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: 

Đường vành đai 2 (đoạn DT153 đi UBND xã Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện 

Bắc Hà, tỉnh Lào Cai;  

Căn cứ Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bắc Hà; 

Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 522/TTr-
TNMT ngày 01/7/2022, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi 02 thửa đất của hộ gia đình ông Thèn Văn Sinh với tổng diện 

tích là 203,1 m2 gồm:  
 



STT 
Địa chỉ thửa 

đất 

Số tờ 

bản 

đồ 

Số 

thửa 

Diện 

tích thu 

hồi (m2) 

Loại đất 

 

Ghi chú 
 

1 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 

Hối 

9 86 98,6 
Đất trồng lúa nước 

còn lại 

Có GCN 

QSDĐ 

2 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 

Hối 

9 87 104,5 Đất trồng lúa nước 
còn lại 

Chưa có 

GCN 

QSDĐ 

(Kèm theo sơ đồ thửa đất) 
Lý do thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Sử dụng vào mục đích đất 

công cộng, đất ở để xây dựng công trình: Đường vành đai 2 (đoạn DT153 đi 
UBND xã Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. 

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, cụ 
thể như sau: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Na Hối có trách nhiệm giao Quyết định này 

cho hộ gia đình, cá nhân; Trường hợp hộ gia đình, cá nhân 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 Na Hối, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư. 
2. Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng 

ký đất đai huyện cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính. 
3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện có trách nhiệm công khai Quyết định 

trên Cổng thông tin điện tử của huyện Bắc Hà. 
4. Giao cho Ban QLDA - ĐTXD huyện Bắc Hà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã 

thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất. 
Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
2. Các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở TNMT; 
- TT HU, HĐND, UBND huyện; 
- UBMTTQVN và các Ban ngành, đoàn thể;  
- Các cơ quan: Thanh tra huyện; Phòng TNMT; 
Trung tâm PTQĐ; 
- UBND xã Na Hối; 
- Hộ gia đình ông Thèn Văn Sinh; 
- Như Điều 3 QĐ; 
- Lưu VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Hoàng Văn Khoa 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN BẮC HÀ 

Số: 2041 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Hà, ngày 13 tháng 7 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất công cộng đất ở để xây 
dựng công trình: Đường vành đai 2 (đoạn DT153 đi UBND xã  

Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC HÀ 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 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 15/05/2014 của Chính phủ quy 

định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nư ớc thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 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 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường vành đai 2 (đoạn 

DT153 đi UBND xã Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Văn bản số 995/UBND-TNMT ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc ủy quyền thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 2912/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: 

Đường vành đai 2 (đoạn DT153 đi UBND xã Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện 

Bắc Hà, tỉnh Lào Cai;  

Căn cứ Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bắc Hà; 

Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số  522  /TTr-

TNMT ngày  01 / 07 /2022, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Thu hồi 03 thửa đất của hộ gia đình ông Tải A Túng với tổng diện 

tích là 881,8 m2 gồm:  
 

 



STT 
Địa chỉ 

thửa đất 
Số tờ 

bản đồ 
Số 

thửa 

Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

Loại đất 

 

Ghi chú 
 

1 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 
Hối 

9 33 150,7 
Đất trồng cây hàng 

năm khác 

Chưa có 

GCN 
QSDĐ 

2 
Thôn Sín 

Chải, xã Na 

Hối 

9 50 330,1 
Đất trồng lúa nước 

còn lại 
Có GCN 
QSDĐ 

3 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 
Hối 

9 332 401,0 
Đất trồng lúa nước 

còn lại 

Chưa có 

GCN 
QSDĐ 

 

(Kèm theo sơ đồ thửa đất) 
Lý do thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Sử dụng vào mục đích đất 

công cộng, đất ở để xây dựng công trình: Đường vành đai 2 (đoạn DT153 đi 

UBND xã Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. 
Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, cụ 

thể như sau: 
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Na Hối có trách nhiệm giao Quyết định này 

cho hộ gia đình, cá nhân; Trường hợp hộ gia đình, cá nhân 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 Na Hối, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư. 
2. Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng 

ký đất đai huyện cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính. 
3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện có trách nhiệm công khai Quyết định 

trên Cổng thông tin điện tử của huyện Bắc Hà. 
4. Giao cho Ban QLDA - ĐTXD huyện Bắc Hà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã 

thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất. 
Điều 3. 
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở TNMT; 
- TT HU, HĐND, UBND huyện; 
- UBMTTQVN và các Ban ngành, đoàn thể;  
- Các cơ quan: Thanh tra huyện; Phòng TNMT; 
Trung tâm PTQĐ; 
- UBND xã Na Hối; 
- Hộ gia đình ông Tải A Túng; 
- Như Điều 3 QĐ; 
- Lưu VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Hoàng Văn Khoa 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN BẮC HÀ 

Số: 2040/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Hà, ngày 13 tháng 7 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất công cộng đất ở để xây 
dựng công trình: Đường vành đai 2 (đoạn DT153 đi UBND xã  

Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC HÀ 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 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 15/05/2014 của Chính phủ quy 

định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nư ớc thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 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 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường vành đai 2 (đoạn 

DT153 đi UBND xã Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Văn bản số 995/UBND-TNMT ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc ủy quyền thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 2912/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: 

Đường vành đai 2 (đoạn DT153 đi UBND xã Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện 

Bắc Hà, tỉnh Lào Cai;  

Căn cứ Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bắc Hà; 

Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 522/TTr-
TNMT ngày 01/7/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi 02 thửa đất của hộ gia đình ông Lù A Nùng với tổng diện tích 

là 7,1 m2 gồm:  
 



STT 
Địa chỉ 

thửa đất 

Số tờ 

bản đồ 

Số 

thửa 

Diện 

tích thu 

hồi (m2) 

Loại đất 

 

Ghi chú 
 

1 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 

Hối 

9 31 3,9 
Đất trồng cây hàng 

năm khác 

Chưa có 

GCN 

QSDĐ 

2 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 

Hối 

9 62 3,2 Đất trồng lúa nước 
còn lại 

Chưa có 

GCN 

QSDĐ 
 

(Kèm theo sơ đồ thửa đất) 

Lý do thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Sử dụng vào mục đích đất 
công cộng, đất ở để xây dựng công trình: Đường vành đai 2 (đoạn DT153 đi 

UBND xã Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. 
Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, cụ 

thể như sau: 
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Na Hối có trách nhiệm giao Quyết định này 

cho hộ gia đình, cá nhân; Trường hợp hộ gia đình, cá nhân 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 Na Hối, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng 
ký đất đai huyện cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện có trách nhiệm công khai Quyết định 
trên Cổng thông tin điện tử của huyện Bắc Hà. 

4. Giao cho Ban QLDA - ĐTXD huyện Bắc Hà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã 
thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất. 

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

2. Các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở TNMT; 
- TT HU, HĐND, UBND huyện; 
- UBMTTQVN và các Ban ngành, đoàn thể;  
- Các cơ quan: Thanh tra huyện; Phòng TNMT; 
Trung tâm PTQĐ; 
- UBND xã Na Hối; 
- Hộ gia đình ông Lù A Nùng; 
- Như Điều 3 QĐ; 
- Lưu VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Hoàng Văn Khoa 
 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN BẮC HÀ 

Số: 2042/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Hà, ngày 13 tháng 07 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất công cộng đất ở để xây 
dựng công trình: Đường vành đai 2 (đoạn DT153 đi UBND xã  

Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC HÀ 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 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 15/05/2014 của Chính phủ quy 

định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nư ớc thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 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 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường vành đai 2 (đoạn 

DT153 đi UBND xã Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Văn bản số 995/UBND-TNMT ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc ủy quyền thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 2912/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: 

Đường vành đai 2 (đoạn DT153 đi UBND xã Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện 

Bắc Hà, tỉnh Lào Cai;  

Căn cứ Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bắc Hà; 

Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số  522  /TTr-

TNMT ngày  01 / 07 /2022, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Thu hồi 03 thửa đất của hộ gia đình ông Tải A Mao với tổng diện tích 

là 511,0 m2 gồm:  
 



STT 
Địa chỉ 

thửa đất 
Số tờ 

bản đồ 
Số 

thửa 

Diện 

tích thu 
hồi (m2) 

Loại đất 

 

Ghi chú 
 

1 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 
Hối 

8 165 291,0 
Đất trồng cây lâu 

năm 

Chưa có 

GCN 
QSDĐ 

2 
Thôn Sín 

Chải, xã Na 

Hối 

9 23 89,4 
Đất trồng lúa nước 

còn lại 

Chưa có 
GCN 

QSDĐ 

3 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 
Hối 

9 35 130,6 
Đất trồng lúa nước 

còn lại 

Có GCN 

QSDĐ 

 

(Kèm theo sơ đồ thửa đất) 

Lý do thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Sử dụng vào mục đích đất 
công cộng, đất ở để xây dựng công trình: Đường vành đai 2 (đoạn DT153 đi 

UBND xã Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. 
Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, cụ 

thể như sau: 
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Na Hối có trách nhiệm giao Quyết định này 

cho hộ gia đình, cá nhân; Trường hợp hộ gia đình, cá nhân 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 Na Hối, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư. 
2. Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng 

ký đất đai huyện cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính. 
3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện có trách nhiệm công khai Quyết định 

trên Cổng thông tin điện tử của huyện Bắc Hà. 
4. Giao cho Ban QLDA - ĐTXD huyện Bắc Hà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã 

thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất. 

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

2. Các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở TNMT; 
- TT HU, HĐND, UBND huyện; 
- UBMTTQVN và các Ban ngành, đoàn thể;  
- Các cơ quan: Thanh tra huyện; Phòng TNMT; 
Trung tâm PTQĐ; 
- UBND xã Na Hối; 
- Hộ gia đình ông Tải A Mao; 
- Như Điều 3 QĐ; 
- Lưu VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 

Hoàng Văn Khoa 
 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN BẮC HÀ 

Số: 2047/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Hà, ngày 13 tháng 7 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất công cộng đất ở để xây 
dựng công trình: Đường vành đai 2 (đoạn DT153 đi UBND xã  

Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC HÀ 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và SLuật tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 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 15/05/2014 của Chính phủ quy 

định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nư ớc thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 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 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường vành đai 2 (đoạn 

DT153 đi UBND xã Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Văn bản số 995/UBND-TNMT ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc ủy quyền thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 2912/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: 

Đường vành đai 2 (đoạn DT153 đi UBND xã Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện 

Bắc Hà, tỉnh Lào Cai;  

Căn cứ Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bắc Hà; 

Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số  522  /TTr-

TNMT ngày  01/07/2022, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi 01 thửa đất của hộ gia đình ông Nông Văn Sình với diện tích 

là 69,6 m2, Đất trồng cây lâu năm tại tờ bản đồ số 8, thửa đất số 128 (chưa được 

cấp GCN) tại thôn Sín Chải, xã Na Hối, huyện Bắc Hà. 

(Kèm theo sơ đồ thửa đất) 



Lý do thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Sử dụng vào mục đích đất 
công cộng, đất ở để xây dựng công trình: Đường vành đai 2 (đoạn DT153 đi 

UBND xã Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. 
Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, cụ 

thể như sau: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Na Hối có trách nhiệm giao Quyết định này 
cho hộ gia đình, cá nhân; Trường hợp hộ gia đình, cá nhân 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 Na Hối, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng 
ký đất đai huyện cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện có trách nhiệm công khai Quyết định 
trên Cổng thông tin điện tử của huyện Bắc Hà. 

4. Giao cho Ban QLDA - ĐTXD huyện Bắc Hà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã 
thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất. 

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

2. Các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở TNMT; 
- TT HU, HĐND, UBND huyện; 
- UBMTTQVN và các Ban ngành, đoàn thể;  
- Các cơ quan: Thanh tra huyện; Phòng TNMT; 
Trung tâm PTQĐ; 
- UBND xã Na Hối; 
- Hộ gia đình ông Nông Văn Sình; 
- Như Điều 3 QĐ; 
- Lưu VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Hoàng Văn Khoa 
 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN BẮC HÀ 

Số: 2043/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Hà, ngày 13 tháng 7 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất công cộng đất ở để xây 
dựng công trình: Đường vành đai 2 (đoạn DT153 đi UBND xã  

Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC HÀ 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 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 15/05/2014 của Chính phủ quy 

định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nư ớc thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 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 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường vành đai 2 (đoạn 

DT153 đi UBND xã Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Văn bản số 995/UBND-TNMT ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc ủy quyền thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 2912/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: 

Đường vành đai 2 (đoạn DT153 đi UBND xã Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện 

Bắc Hà, tỉnh Lào Cai;  

Căn cứ Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bắc Hà; 

Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số  522/TTr-

TNMT ngày  01/07/2022, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi 04 thửa đất của hộ gia đình ông Lâm Văn Thàng với tổng 

diện tích là 604,1 m2 gồm:  
 

 



STT 
Địa chỉ 

thửa đất 

Số tờ 

bản đồ 

Số 

thửa 

Diện tích 

thu hồi 

(m2) 

Loại đất 

 

Ghi chú 
 

1 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 

Hối 

9 75 123,2 
Đất trồng lúa nước 

còn lại 

Chưa có 

GCN 

QSDĐ 

2 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 

Hối 

9 80 46,1 Đất trồng cây lâu 

năm 

Có GCN 

QSDĐ 

3 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 

Hối 

9 81 379,6 Đất trồng cây hàng 
năm khác 

Có GCN 

QSDĐ 

4 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 

Hối 

9 100 55,2 Đất trồng lúa nước 

còn lại 

Chưa có 

GCN 

QSDĐ 

 

(Kèm theo sơ đồ thửa đất) 

Lý do thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Sử dụng vào mục đích đất 

công cộng, đất ở để xây dựng công trình: Đường vành đai 2 (đoạn DT153 đi 

UBND xã Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. 

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, cụ 

thể như sau: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Na Hối có trách nhiệm giao Quyết định này 

cho hộ gia đình, cá nhân; Trường hợp hộ gia đình, cá nhân 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 Na Hối, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng 

ký đất đai huyện cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện có trách nhiệm công khai Quyết định 

trên Cổng thông tin điện tử của huyện Bắc Hà. 

4. Giao cho Ban QLDA - ĐTXD huyện Bắc Hà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã 

thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 



2. Các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở TNMT; 
- TT HU, HĐND, UBND huyện; 
- UBMTTQVN và các Ban ngành, đoàn thể;  
- Các cơ quan: Thanh tra huyện; Phòng TNMT; 
Trung tâm PTQĐ; 
- UBND xã Na Hối; 
- Hộ gia đình ông Lâm Văn Thàng; 
- Như Điều 3 QĐ; 
- Lưu VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Hoàng Văn Khoa 
 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN BẮC HÀ 

Số: 2046 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Hà, ngày 13 tháng 7 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất công cộng đất ở để xây 
dựng công trình: Đường vành đai 2 (đoạn DT153 đi UBND xã  

Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC HÀ 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 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 15/05/2014 của Chính phủ quy 

định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nư ớc thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 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 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường vành đai 2 (đoạn 

DT153 đi UBND xã Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Văn bản số 995/UBND-TNMT ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc ủy quyền thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 2912/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: 

Đường vành đai 2 (đoạn DT153 đi UBND xã Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện 

Bắc Hà, tỉnh Lào Cai;  

Căn cứ Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bắc Hà; 

Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số  522  /TTr-

TNMT ngày  01 / 07 /2022, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi 10 thửa đất của hộ gia đình ông Lùng A Tiến với tổng diện 

tích là 1.329,4 m2 gồm:  



STT 
Địa chỉ 

thửa đất 

Số tờ 

bản đồ 

Số 

thửa 

Diện 

tích 

thu hồi 

(m2) 

Loại đất 

 

Ghi chú 
 

1 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 

Hối 

9 36 343,9 
Đất trồng lúa nước 

còn lại 

Có GCN 

QSDĐ 

2 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 

Hối 

9 37 82,8 Đất trồng lúa nước 
còn lại 

Có GCN 

QSDĐ 

3 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 

Hối 

9 38 130,7 Đất trồng lúa nước 
còn lại 

Có GCN 

QSDĐ 

4 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 

Hối 

9 39 99,3 Đất trồng lúa nước 

còn lại 

Có GCN 

QSDĐ 

5 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 

Hối 

9 40 75,2 Đất trồng lúa nước 

còn lại 

Có GCN 

QSDĐ 

6 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 

Hối 

9 41 103,8 Đất trồng lúa nước 

còn lại 

Chưa có 

GCN 

QSDĐ 

7 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 

Hối 

9 54 79,9 Đất trồng lúa nước 

còn lại 

Có GCN 

QSDĐ 

8 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 

Hối 

9 58 271,1 Đất trồng lúa nước 
còn lại 

Có GCN 

QSDĐ 

9 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 

Hối 

9 61 10,2 Đất trồng lúa nước 

còn lại 

Chưa có 

GCN 

QSDĐ 

10 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 

Hối 

9 72 132,5 Đất trồng lúa nước 

còn lại 

Chưa có 

GCN 

QSDĐ 

(Kèm theo sơ đồ thửa đất) 

Lý do thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Sử dụng vào mục đích đất 
công cộng, đất ở để xây dựng công trình: Đường vành đai 2 (đoạn DT153 đi 

UBND xã Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. 



Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, cụ 
thể như sau: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Na Hối có trách nhiệm giao Quyết định này 
cho hộ gia đình, cá nhân; Trường hợp hộ gia đình, cá nhân 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 Na Hối, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư. 
2. Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng 

ký đất đai huyện cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính. 
3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện có trách nhiệm công khai Quyết định 

trên Cổng thông tin điện tử của huyện Bắc Hà. 
4. Giao cho Ban QLDA - ĐTXD huyện Bắc Hà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã 

thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất. 
Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
2. Các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở TNMT; 
- TT HU, HĐND, UBND huyện; 
- UBMTTQVN và các Ban ngành, đoàn thể;  
- Các cơ quan: Thanh tra huyện; Phòng TNMT; 
Trung tâm PTQĐ; 
- UBND xã Na Hối; 
- Hộ gia đình ông Lùng A Tiến; 
- Như Điều 3 QĐ; 
- Lưu VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Hoàng Văn Khoa 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN BẮC HÀ 

Số: 2045/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Hà, ngày 13 tháng 7 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất công cộng đất ở để xây 
dựng công trình: Đường vành đai 2 (đoạn DT153 đi UBND xã  

Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC HÀ 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 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 15/05/2014 của Chính phủ quy 

định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nư ớc thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 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 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường vành đai 2 (đoạn 

DT153 đi UBND xã Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Văn bản số 995/UBND-TNMT ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc ủy quyền thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 2912/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: 

Đường vành đai 2 (đoạn DT153 đi UBND xã Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện 

Bắc Hà, tỉnh Lào Cai;  

Căn cứ Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bắc Hà; 

Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số  522  /TTr-

TNMT ngày  01 / 07 /2022, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi 04 thửa đất của hộ gia đình ông Lâm Văn Thường với tổng 

diện tích là 268,1 m2 gồm: 



STT 
Địa chỉ thửa 

đất 

Số tờ 

bản đồ 

Số 

thửa 

Diện tích 

thu hồi 

(m2) 

Loại đất 

 

Ghi chú 
 

1 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 

Hối 

8 24 136,4 
Đất trồng cây lâu 

năm 

Có GCN 

QSDĐ 

2 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 

Hối 

9 22 43,4 Đất trồng lúa 
nước còn lại 

Chưa có 

GCN 

QSDĐ 

3 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 

Hối 

9 46 51,0 Đất trồng cây lâu 

năm 

Chưa có 

GCN 

QSDĐ 

4 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 

Hối 

9 107 37,3 Đất trồng lúa 

nước còn lại 

Chưa có 

GCN 

QSDĐ 

 

(Kèm theo sơ đồ thửa đất) 

Lý do thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Sử dụng vào mục đích đất 

công cộng, đất ở để xây dựng công trình: Đường vành đai 2 (đoạn DT153 đi 

UBND xã Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. 

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, cụ 

thể như sau: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Na Hối có trách nhiệm giao Quyết định này 

cho hộ gia đình, cá nhân; Trường hợp hộ gia đình, cá nhân 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 Na Hối, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng 

ký đất đai huyện cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện có trách nhiệm công khai Quyết định 

trên Cổng thông tin điện tử của huyện Bắc Hà. 

4. Giao cho Ban QLDA - ĐTXD huyện Bắc Hà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã 

thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 



2. Các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở TNMT; 
- TT HU, HĐND, UBND huyện; 
- UBMTTQVN và các Ban ngành, đoàn thể;  
- Các cơ quan: Thanh tra huyện; Phòng TNMT; 
Trung tâm PTQĐ; 
- UBND xã Na Hối; 
- Hộ gia đình ông Lâm Văn Thường; 
- Như Điều 3 QĐ; 
- Lưu VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Hoàng Văn Khoa 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN BẮC HÀ 

Số: 2044/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Hà, ngày 13 tháng 7 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất công cộng đất ở để xây 
dựng công trình: Đường vành đai 2 (đoạn DT153 đi UBND xã  

Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC HÀ 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 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 15/05/2014 của Chính phủ quy 

định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nư ớc thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 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 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường vành đai 2 (đoạn 

DT153 đi UBND xã Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Văn bản số 995/UBND-TNMT ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc ủy quyền thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 2912/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: 

Đường vành đai 2 (đoạn DT153 đi UBND xã Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện 

Bắc Hà, tỉnh Lào Cai;  

Căn cứ Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bắc Hà; 

Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số  522/TTr-

TNMT ngày  01/07/2022, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi 10 thửa đất của hộ gia đình ông Nùng Văn Tải với tổng diện 

tích là 2.181,9 m2 gồm:  
 



STT 
Địa chỉ thửa 

đất 

Số tờ 

bản đồ 

Số 

thửa 

Diện 

tích thu 

hồi (m2) 

Loại đất 

 

Ghi chú 
 

1 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 

Hối 

9 103 39,5 
Đất trồng cây lâu 

năm 

Có GCN 

QSDĐ 

2 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 

Hối 

9 103 4,1 Đất ở tại nông thôn 
Có GCN 

QSDĐ 

3 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 

Hối 

9 104 110,5 Đất trồng cây lâu 

năm 

Có GCN 

QSDĐ 

4 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 

Hối 

9 105 628,6 Đất trồng cây hàng 
năm khác 

Có GCN 

QSDĐ 

5 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 

Hối 

9 122 444,0 Đất trồng cây hàng 
năm khác 

Chưa có 

GCN 

QSDĐ 

6 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 

Hối 

9 142 127,5 Đất trồng lúa nước 
còn lại 

Có GCN 

QSDĐ 

7 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 

Hối 

9 143 93,0 Đất trồng lúa nước 
còn lại 

Có GCN 

QSDĐ 

8 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 

Hối 

9 144 196,6 Đất trồng lúa nước 

còn lại 

Có GCN 

QSDĐ 

9 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 

Hối 

9 324 117,6 Đất trồng lúa nước 

còn lại 

Chưa có 

GCN 

QSDĐ 

10 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 

Hối 

9 338 420,5 Đất trồng lúa nước 
còn lại 

Có GCN 

QSDĐ 

(Kèm theo sơ đồ thửa đất) 



Lý do thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Sử dụng vào mục đích đất 
công cộng, đất ở để xây dựng công trình: Đường vành đai 2 (đoạn DT153 đi 

UBND xã Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. 
Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, cụ 

thể như sau: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Na Hối có trách nhiệm giao Quyết định này 
cho hộ gia đình, cá nhân; Trường hợp hộ gia đình, cá nhân 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 Na Hối, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng 
ký đất đai huyện cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện có trách nhiệm công khai Quyết định 
trên Cổng thông tin điện tử của huyện Bắc Hà. 

4. Giao cho Ban QLDA - ĐTXD huyện Bắc Hà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã 
thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất. 

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

2. Các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở TNMT; 
- TT HU, HĐND, UBND huyện; 
- UBMTTQVN và các Ban ngành, đoàn thể;  
- Các cơ quan: Thanh tra huyện; Phòng TNMT; 
Trung tâm PTQĐ; 
- UBND xã Na Hối; 
- Hộ gia đình ông Nùng Văn Tải; 
- Như Điều 3 QĐ; 
- Lưu VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Hoàng Văn Khoa 
 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN BẮC HÀ 

Số: 2048/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Hà, ngày 13 tháng 7 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất công cộng đất ở để xây 
dựng công trình: Đường vành đai 2 (đoạn DT153 đi UBND xã  

Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC HÀ 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 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 15/05/2014 của Chính phủ quy 

định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nư ớc thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 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 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường vành đai 2 (đoạn 

DT153 đi UBND xã Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Văn bản số 995/UBND-TNMT ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc ủy quyền thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 2912/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: 

Đường vành đai 2 (đoạn DT153 đi UBND xã Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện 

Bắc Hà, tỉnh Lào Cai;  

Căn cứ Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Bắc Hà; 

Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số  522  /TTr-

TNMT ngày  01/07/2022, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi 02 thửa đất của hộ gia đình ông Thàng A Pờ với tổng  diện 

tích là 219,5 m2 gồm:  
 



STT 
Địa chỉ 

thửa đất 

Số tờ 

bản đồ 

Số 

thửa 

Diện 

tích 

thu hồi 

(m2) 

Loại đất 

 

Ghi chú 
 

1 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 

Hối 

9 85 90,7 
Đất trồng lúa nước 

còn lại 

Chưa có 

GCN 

QSDĐ 

2 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 

Hối 

9 98 128,8 Đất trồng lúa nước 

còn lại 

Chưa có 

GCN 

QSDĐ 
 

(Kèm theo sơ đồ thửa đất) 
Lý do thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Sử dụng vào mục đích đất 

công cộng, đất ở để xây dựng công trình: Đường vành đai 2 (đoạn DT153 đi 
UBND xã Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. 

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, cụ 
thể như sau: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Na Hối có trách nhiệm giao Quyết định này 
cho hộ gia đình, cá nhân; Trường hợp hộ gia đình, cá nhân 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 Na Hối, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng 
ký đất đai huyện cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện có trách nhiệm công khai Quyết định 
trên Cổng thông tin điện tử của huyện Bắc Hà. 

4. Giao cho Ban QLDA - ĐTXD huyện Bắc Hà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã 

thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất. 
Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
2. Các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở TNMT; 
- TT HU, HĐND, UBND huyện; 
- UBMTTQVN và các Ban ngành, đoàn thể;  
- Các cơ quan: Thanh tra huyện; Phòng TNMT; 
Trung tâm PTQĐ; 
- UBND xã Na Hối; 
- Hộ gia đình ông Thàng A Pờ; 
- Như Điều 3 QĐ; 
- Lưu VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

 
Hoàng Văn Khoa 
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