
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN BẮC HÀ 

Số: 2052/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 01 thửa đất của hộ gia đình ông Vàng Văn Sỹ với diện tích là 

410,3 m2, Đất rừng sản xuất tại tờ bản đồ số 21, thửa đất số 241 (chưa được cấp 

GCN) tại thôn Na Hối Tày, 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 Vàng Văn Sỹ; 
- 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: 2049/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 01 thửa đất của hộ gia đình bà Lê Thị Thanh Hảo với diện 

tích là 727,4 m2, Đất trồng cây lâu năm tại tờ bản đồ số 15, thửa đất số 95 (chưa 

được cấp GCN) tại thôn Na Áng B, 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 bà Lê Thị Thanh Hảo; 
- 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: 2032/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 01/7/2022, 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi 04 thửa đất của hộ gia đình ông Vàng Văn Chanh với tổng  
diện tích là 221,7 m2 gồm: 

 
 

STT 
Địa chỉ 

thửa đất 

Số tờ 

bản đồ 

Số 

thửa 

Diện 

tích thu 

hồi (m2) 

Loại đất 

 

Ghi chú 
 



1 

Thôn Na 

Hối Tày, xã 

Na Hối 

15 340 81,1 
Đất trồng lúa nước 

còn lại 

Chưa có 

GCN 

QSDĐ 

2 

Thôn Na 

Hối Tày, xã 

Na Hối 

15 341 38,7 Đất trồng lúa nước 

còn lại 

Chưa có 

GCN 

QSDĐ 

3 

Thôn Na 

Hối Tày, xã 

Na Hối 

15 342 32,9 Đất trồng lúa nước 
còn lại 

Chưa có 

GCN 

QSDĐ 

4 

Thôn Na 

Hối Tày, xã 

Na Hối 

15 405 69,0 Đất trồng cây hàng 
năm khác 

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 Vàng Văn Chanh; 
- 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: 2051/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 Lương Văn Chiều với tổng  

diện tích là 1.247,3 m2 gồm:  



STT 
Địa chỉ thửa 

đất 

Số tờ 

bản 

đồ 

Số 

thửa 

Diện tích 

thu hồi 

(m2) 

Loại đất 

 

Ghi chú 
 

1 

Thôn Na 

Áng A, xã 

Na Hối 

15 47 877,4 
Đất trồng cây lâu 

năm 

Có GCN 

QSDĐ 

2 

Thôn Na 

Áng A, xã 

Na Hối 

15 397 369,9 Đất trồng cây lâu 

năm 

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 Lương Văn Chiều; 
- 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:  2050 /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 Vũ Văn Thư với tổng  diện 

tích là 652,2 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 40 137,3 
Đất trồng cây hàng 

năm khác 
Có GCN 
QSDĐ 

2 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 
Hối 

8 55 59,2 
Đất trồng lúa nước 

còn lại 

Chưa có 

GCN 
QSDĐ 

3 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 
Hối 

8 162 455,7 
Đất trồng cây lâu 

năm 

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 Vũ Văn Thư; 
- 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: 2038/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 01/7/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi 05 thửa đất của hộ gia đình ông Nông Văn Tờ với tổng diện 
tích là 862,7 m2 gồm:  

 
 



ST

T 

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 42 370,8 

Đất trồng lúa 

nước còn lại 

Có 

GCNQSDĐ 

2 
Thôn Sín Chải, 

xã Na Hối 
9 121 9,6 

Đất trồng lúa 

nước còn lại 

Chưa có 

GCNQSDĐ 

3 
Thôn Sín Chải, 

xã Na Hối 
9 125 397,5 

Đất trồng cây lâu 
năm 

Chưa có 
GCNQSDĐ 

4 
Thôn Sín Chải, 

xã Na Hối 
9 339 54,9 

Đất trồng cây 

hàng năm khác 

Chưa có 

GCNQSDĐ 

5 
Thôn Sín Chải, 

xã Na Hối 
9 340 29,9 

Đất trồng cây 

hàng năm khác 

Chưa có 

GCNQSDĐ 
 

(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 Tờ; 
- 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: 2030/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 01 thửa đất của hộ gia đình ông Thàn Văn Dùng với diện tích 

là 3.005,0 m2, Đất trồng cây lâu năm tại tờ bản đồ số 15, thửa đất số 18 (đã được 

cấp GCN) tại thôn Na Hối Tày, 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 Thàn Văn Dùng; 
- 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: 2037/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 bà Vàng Thị Cò với tổng diện 
tích là 581,5 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 83 394,8 
Đất trồng cây lâu 

năm 

Chưa có 

GCN 

QSDĐ 

2 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 

Hối 

9 110 186,7 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 bà Vàng Thị Cò; 
- 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: 2031/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 01/7/2022. 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi 03 thửa đất của hộ gia đình ông Trương Văn Lai với tổng  
diện tích là 373,0 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 

8 139 193,0 
Đất trồng cây lâu 

năm 

Có GCN 

QSDĐ 

2 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 

Hối 

8 148 59,4 Đất trồng cây lâu 

năm 

Chưa có 

GCN 

QSDĐ 

3 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 

Hối 

15 386 120,6 Đất trồng cây hàng 
năm khác 

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 Trương Văn Lai; 
- 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: 2032/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 01/7/2022, 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi 04 thửa đất của hộ gia đình ông Vàng Văn Chanh với tổng  
diện tích là 221,7 m2 gồm: 

 
 

STT 
Địa chỉ 

thửa đất 

Số tờ 

bản đồ 

Số 

thửa 

Diện 

tích thu 

hồi (m2) 

Loại đất 

 

Ghi chú 
 



1 

Thôn Na 

Hối Tày, xã 

Na Hối 

15 340 81,1 
Đất trồng lúa nước 

còn lại 

Chưa có 

GCN 

QSDĐ 

2 

Thôn Na 

Hối Tày, xã 

Na Hối 

15 341 38,7 Đất trồng lúa nước 

còn lại 

Chưa có 

GCN 

QSDĐ 

3 

Thôn Na 

Hối Tày, xã 

Na Hối 

15 342 32,9 Đất trồng lúa nước 
còn lại 

Chưa có 

GCN 

QSDĐ 

4 

Thôn Na 

Hối Tày, xã 

Na Hối 

15 405 69,0 Đất trồng cây hàng 
năm khác 

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 Vàng Văn Chanh; 
- 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: 2034/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 01/7/2022, 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi 05 thửa đất của hộ gia đình bà Lù Thị Ủn với tổng  diện tích 
là 297,2 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 26 221,6 

Đất trồng cây lâu 

năm 

Có GCN 

QSDĐ 



2 
Thôn Sín Chải, 

xã Na Hối 
9 29 34,8 Đất ở tại nông 

thôn 

Có GCN 

QSDĐ 

3 
Thôn Sín Chải, 

xã Na Hối 
9 317 18,0 Đất trồng cây lâu 

năm 

Chưa có 

GCN 

QSDĐ 

4 
Thôn Sín Chải, 

xã Na Hối 
9 321 10,1 Đất trồng cây lâu 

năm 

Chưa có 

GCN 

QSDĐ 

5 
Thôn Sín Chải, 

xã Na Hối 
9 333 12,7 Đất trồng cây lâu 

năm 

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 bà Lù Thị Ủn; 
- 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: 2036/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 Văn Thanh với tổng  diện 
tích là 535,8 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 

8 181 465,7 
Đất trồng cây 

hàng năm khác 

Chưa có 

GCN 

QSDĐ 

2 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 

Hối 

9 343 70,1 Đất trồng cây lâu 
năm 

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 Văn Thanh; 
- 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: 2035 /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 Văn Sinh với tổng  diện 
tích là 221,4 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 

8 177 214,4 
Đất trồng cây lâu 

năm 

Chưa có 

GCN 

QSDĐ 

2 

Thôn Sín 

Chải, xã Na 

Hối 

9 131 7,0 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 Lù Văn Sinh; 
- 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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