
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN BẮC HÀ 

Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Hà, ngày         tháng 8 năm 2022 

               
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc điều chỉnh Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 

của Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà 

 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC HÀ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 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 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 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 

DT 153 đi UBND xã Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; 

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 DT 153 đi UBND xã Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), 

huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 của UBND 

huyện Bắc Hà về việc 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; 

Căn cứ Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của Chủ tịch 

UBND huyện Bắc Hà về việc cưỡng chế thu hồi đất; 

Xét đề nghị của phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số  581/TTr-

TNMT ngày  16/8/2022, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Điều chỉnh Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của 

Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà về việc cưỡng chế thu hồi đất (đối với hộ gia 

đình bà Lù Thị Phùng), cụ thể như sau: 

1. Nội dung tại Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 04/8/2022:  



 

“Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 04 tháng 8 năm 2022 

đến ngày 23 tháng 8 năm 2022”. 

2. Nội dung điều chỉnh:  

“Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 04 tháng 8 năm 2022 

đến ngày 30 tháng 8 năm 2022”. 

3. Lý do điều chỉnh: Thay đổi thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất 

sau khi vận động, đối thoại. 

4. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2214/QĐ-UBND 

ngày 04/8/2022. 

Điều 2. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không thể tách 

rời của Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 04/8/2018 của Chủ tịch UBND huyện 

Bắc Hà. 

2. UBND xã Na Hối có trách nhiệm giao Quyết định này cho hộ gia đình bà 

Lù Thị Phùng và niêm yết công khai Quyết định này tại trụ sở UBND xã Na Hối, 

địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. 

3. Giao nhiệm vụ cho từng đơn vị, tổ chức thực hiện: 

- Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất huyện Bắc Hà triển khai thực hiện 

cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật. 

- Ban thực hiện cưỡng chế huyện Bắc Hà: Lập phương án cưỡng chế thu hồi 

đất và lập Dự toán kinh phí cho hoạt động cưỡng chế thu hồi đất. 

- Giao Công an huyện Bắc Hà: Lập phương án tổ chức bảo vệ an ninh, trật 

tự khu vực cưỡng chế thu hồi đất.   

4. Kinh phí phục vụ thực hiện cưỡng chế: Thực hiện theo Điều 31 Nghị định 

số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND xã Na Hối; Ban thực 

hiện cưỡng chế thu hồi đất; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bắc Hà; 

Công an huyện Bắc Hà; các đơn vị có liên quan; hộ gia đình bà Lù Thị Phùng chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Khoản 5 Điều 2 (T/h); 
- Sở TN&MT; 
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 
- Ban dân vận, UB MTTQ VN; 
  Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên huyện; 
- Thanh tra, VKSND, CA huyện; 
- Đài Truyền thanh, truyền hình huyện; 
- Trung tâm PTQĐ; 
- VB phát hành điện tử; 
- Lưu: VT, TNMT. 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 

Đinh Văn Đăng 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN BẮC HÀ 

Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Hà, ngày        tháng 8 năm 2022 

               
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc điều chỉnh Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 

của Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà 

 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC HÀ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 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 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 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 

DT 153 đi UBND xã Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; 

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 DT 153 đi UBND xã Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), 

huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 04/05/2022 của UBND 

huyện Bắc Hà về việc 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; 

Căn cứ Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của Chủ tịch 

UBND huyện Bắc Hà về việc cưỡng chế thu hồi đất; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số  

578/TTr-TNMT ngày  16/8/2022, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Điều chỉnh Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của 

Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà về việc cưỡng chế thu hồi đất (đối với hộ gia 

đình ông (bà) Lù A Phán - Nùng Thị Dín), cụ thể như sau: 

1. Nội dung tại Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 04/8/2022:  



 

“Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 04 tháng 8 năm 2022 

đến ngày 23 tháng 8 năm 2022”. 

2. Nội dung điều chỉnh:  

“Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 04 tháng 8 năm 2022 

đến ngày 30 tháng 8 năm 2022”. 

3. Lý do điều chỉnh: Thay đổi thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất 

sau khi vận động, đối thoại. 

4. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2215/QĐ-UBND 

ngày 04/8/2022. 

Điều 2. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không thể tách 

rời của Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 04/8/2018 của Chủ tịch UBND huyện 

Bắc Hà. 

2. UBND xã Na Hối có trách nhiệm giao Quyết định này cho hộ gia đình ông 

(bà) Lù A Phán – Nùng Thị Dín và niêm yết công khai Quyết định này tại trụ sở 

UBND xã Na Hối, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. 

3. Giao nhiệm vụ cho từng đơn vị, tổ chức thực hiện: 

- Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất huyện Bắc Hà triển khai thực hiện 

cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật. 

- Ban thực hiện cưỡng chế huyện Bắc Hà: Lập phương án cưỡng chế thu hồi 

đất và lập Dự toán kinh phí cho hoạt động cưỡng chế thu hồi đất. 

- Giao Công an huyện Bắc Hà: Lập phương án tổ chức bảo vệ an ninh, trật 

tự khu vực cưỡng chế thu hồi đất.   

4. Kinh phí phục vụ thực hiện cưỡng chế: Thực hiện theo Điều 31 Nghị định 

số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND xã Na Hối; Ban thực 

hiện cưỡng chế thu hồi đất; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bắc Hà; 

Công an huyện Bắc Hà; các đơn vị có liên quan; hộ gia đình ông (bà) Lù A Phán – 

Nùng Thị Dín chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Khoản 5 Điều 2 (T/h); 
- Sở TN&MT; 
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 
- Ban dân vận, UB MTTQ VN; 
  Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên huyện; 
- Thanh tra, VKSND, CA huyện; 
- Đài Truyền thanh, truyền hình huyện; 
- Trung tâm PTQĐ; 
- VB phát hành điện tử; 
- Lưu: VT, TNMT. 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 

Đinh Văn Đăng 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN BẮC HÀ 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Hà, ngày         tháng 8 năm 2022 

               
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc điều chỉnh Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 

của Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà 

 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC HÀ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 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 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 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 

DT 153 đi UBND xã Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; 
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 DT 153 đi UBND xã Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), 

huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; 
Căn cứ Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND huyện 

Bắc Hà về việc 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; 
Căn cứ Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của Chủ tịch 

UBND huyện Bắc Hà về việc cưỡng chế thu hồi đất; 

Xét đề nghị của phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 579/TTr-
TNMT ngày 16/8/2022, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Điều chỉnh Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của 

Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà về việc cưỡng chế thu hồi đất (đối với hộ gia 

đình ông (bà) Sùng Cồ Hính - Thào Thị Chiu), cụ thể như sau: 

1. Nội dung tại Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 04/8/2022:  

“Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 04 tháng 8 năm 2022 

đến ngày 23 tháng 8 năm 2022”. 

2. Nội dung điều chỉnh:  



 

“Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 04 tháng 8 năm 2022 

đến ngày 30 tháng 8 năm 2022”. 

3. Lý do điều chỉnh: Thay đổi thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất 

sau khi vận động, đối thoại. 

4. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2213/QĐ-UBND 

ngày 04/8/2022. 

Điều 2. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không thể tách 

rời của Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 04/8/2018 của Chủ tịch UBND huyện 

Bắc Hà. 

2. UBND xã Na Hối có trách nhiệm giao Quyết định này cho hộ gia đình ông 

(bà) Sùng Cồ Hính - Thào Thị Chiu và niêm yết công khai Quyết định này tại trụ sở 

UBND xã Na Hối, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. 

3. Giao nhiệm vụ cho từng đơn vị, tổ chức thực hiện: 

- Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất huyện Bắc Hà triển khai thực hiện 

cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật. 

- Ban thực hiện cưỡng chế huyện Bắc Hà: Lập phương án cưỡng chế thu hồi 

đất và lập Dự toán kinh phí cho hoạt động cưỡng chế thu hồi đất. 

- Giao Công an huyện Bắc Hà: Lập phương án tổ chức bảo vệ an ninh, trật 

tự khu vực cưỡng chế thu hồi đất.   

4. Kinh phí phục vụ thực hiện cưỡng chế: Thực hiện theo Điều 31 Nghị định 

số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND xã Na Hối; Ban thực 

hiện cưỡng chế thu hồi đất; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bắc Hà; 

Công an huyện Bắc Hà; các đơn vị có liên quan; hộ gia đình ông (bà) Sùng Cồ 

Hính - Thào Thị Chiu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Khoản 5 Điều 2 (T/h); 
- Sở TN&MT; 
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 
- Ban dân vận, UB MTTQ VN; 
  Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên huyện; 
- Thanh tra, VKSND, CA huyện; 
- Đài Truyền thanh, truyền hình huyện; 
- Trung tâm PTQĐ; 
- VB phát hành điện tử; 
- Lưu: VT, TNMT. 

 CHỦ TỊCH 

 
 
 

 

 
 

 

Đinh Văn Đăng 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN BẮC HÀ 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Hà, ngày        tháng 8 năm 2022 

               
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc điều chỉnh Quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 

của Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà 

 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC HÀ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 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 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 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 

DT 153 đi UBND xã Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; 

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 DT 153 đi UBND xã Na Hối - Na Kim, xã Tà Chải), 

huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 04/05/2022 của UBND 

huyện Bắc Hà về việc 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; 

Căn cứ Quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của Chủ tịch 

UBND huyện Bắc Hà về việc cưỡng chế thu hồi đất; 

Xét đề nghị của phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số  580/TTr-

TNMT ngày 16/8/2022, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh Quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của 

Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà về việc cưỡng chế thu hồi đất (đối với hộ gia 

đình bà Vàng Thị Lĩnh), cụ thể như sau: 

1. Nội dung tại Quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 04/8/2022:  



 

“Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 04 tháng 8 năm 2022 

đến ngày 23 tháng 8 năm 2022”. 

2. Nội dung điều chỉnh:  

“Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 04 tháng 8 năm 2022 

đến ngày 30 tháng 8 năm 2022”. 

3. Lý do điều chỉnh: Thay đổi thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất 

sau khi vận động, đối thoại. 

4. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2212/QĐ-UBND 

ngày 04/8/2022. 

Điều 2. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không thể tách 

rời của Quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 04/8/2018 của Chủ tịch UBND huyện 

Bắc Hà. 

2. UBND xã Na Hối có trách nhiệm giao Quyết định này cho hộ gia đình bà 

Vàng Thị Lĩnh và niêm yết công khai Quyết định này tại trụ sở UBND xã Na Hối, 

địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất bị thu hồi. 

3. Giao nhiệm vụ cho từng đơn vị, tổ chức thực hiện: 

- Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất huyện Bắc Hà triển khai thực hiện 

cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật. 

- Ban thực hiện cưỡng chế huyện Bắc Hà: Lập phương án cưỡng chế thu hồi 

đất và lập Dự toán kinh phí cho hoạt động cưỡng chế thu hồi đất. 

- Giao Công an huyện Bắc Hà: Lập phương án tổ chức bảo vệ an ninh, trật 

tự khu vực cưỡng chế thu hồi đất.   

4. Kinh phí phục vụ thực hiện cưỡng chế: Thực hiện theo Điều 31 Nghị định 

số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND xã Na Hối; Ban thực 

hiện cưỡng chế thu hồi đất; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bắc Hà; 

Công an huyện Bắc Hà; các đơn vị có liên quan; hộ gia đình bà Vàng Thị Lĩnh 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Khoản 5 Điều 2 (T/h); 
- Sở TN&MT; 
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 
- Ban dân vận, UB MTTQ VN; 
  Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên huyện; 
- Thanh tra, VKSND, CA huyện; 
- Đài Truyền thanh, truyền hình huyện; 
- Trung tâm PTQĐ; 
- VB phát hành điện tử; 
- Lưu: VT, TNMT. 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 

Đinh Văn Đăng 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-17T13:40:25+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà<contact-bacha@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-17T13:40:35+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà<contact-bacha@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-17T13:40:46+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà<contact-bacha@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




