
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BÁT XÁT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /QĐ-UBND 
 

Bát Xát, ngày        tháng       năm 2022 
  

 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án: Khai thác 
mở rộng và nâng công suất khu mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai  

(Điều chỉnh) - Đợt 21 (Hộ ông: Tẩn A Chung) 
 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÁT XÁT 

 

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 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 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng 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 quyết số 24/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Lào 

Cai về danh mục các công trình, dự án phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất 
để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công 
cộng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh Lào 
Cai về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bát Xát;  

Căn cứ Quyết định số 295/QĐ-VMICO ngày 29/4/2016 của HĐQT Tổng 
công ty khoáng sản-TKV về việc phê duyệt dự án: Khai thác mở rộng và nâng công 

suất mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai (Điều chỉnh); 

Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) số 4870/QĐ-UBND ngày 

28/12/2020 của UBND tỉnh Lào Cai chấp thuận nhà đầu tư: Tổng công ty khoáng 
sản TKV-CTCP thực hiện dự án Khai thác mở rộng và nâng công suất khu mỏ 

tuyển đồng Sin Quyền, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ văn bản số 4233/UBND-TNMT ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc ủy quyền thu hồi đất; 

Căn cứ Công văn số 636/UBND-TNMT ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh 

Lào Cai về việc cho phép thực hiện dự án và cập nhật vào quy hoạch SDĐ đến 
năm 2020, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện Bát Xát; 
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Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bát Xát 
tại Tờ trình số 80/TTr-TNMT ngày 27/01/2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi, chuyển mục đích 8.683,5 m2 đất, trong đó: Đất trồng lúa 
(LUA) là 740,9 m2; đất trồng cây hàng năm khác (HNK) là 6.796,8 m2; đất trồng 

cây lâu năm (CLN) là 896,8 m2; đất nuôi trồng thuỷ sản (NTS) là 129,0 m2 và đất ở 
tại nông thôn (ONT) là 120,0 m2 của hộ ông Tẩn A Chung - Địa chỉ thường trú: 

Thôn Nậm Chỏn, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Cụ thể như sau: 

- Thuộc thửa đất số: 352, 144, 145, 195, 249, 331, 352, 143, 351 (toàn bộ 
thửa đất); thuộc tờ số 10 - Bản đồ địa chính phục vụ giải phóng mặt bằng dự án tại 

xã Cốc Mỳ do Công ty TNHH Vinh Quang đo vẽ tháng 9/2014 và được Sở Tài 
nguyên và Môi trường nghiệm thu ngày 12/11/2015. Thửa đất số 352, tờ số 10 

tương ứng với thửa đất số 12-26 (toàn bộ thửa đất), thuộc tờ bản đồ số SĐ.02 (Sơ 
đồ giao đất năm 1998 tại xã Cốc Mỳ) đã được UBND huyện Bát Xát cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 25/12/1998 mang tên chủ hộ ông Tẩn A 
Chung. 

- Thuộc thửa đất số 412 (toàn bộ thửa đất); thuộc tờ số 99 và thuộc thửa đất 
số 234 (toàn bộ thửa đất); thuộc tờ số 175 - Bản đồ địa chính phục vụ giải phóng 

mặt bằng dự án tại xã Cốc Mỳ do Công ty TNHH Vinh Quang đo vẽ tháng 9/2017 
và được Sở Tài nguyên và Môi trường nghiệm thu ngày 04/5/2018. 

(Có phụ biểu kèm theo) 

Lý do thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất: Để thực hiện dự án Khai thác 
mở rộng và nâng công suất khu mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai (Điều chỉnh). 

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

1. Chủ tịch UBND xã Cốc Mỳ có trách nhiệm giao quyết định này cho hộ 
ông Tẩn A Chung; trường hợp hộ ông Tẩn A Chung không nhận quyết định này 

hoặc vắng mặt thì tiến hành lập biên bản; niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND 
xã Cốc Mỳ, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư nơi có đất thu hồi; có 

trách nhiệm thu hồi bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, giấy tờ 
có liên quan đến quyền sử dụng đất đối với thửa đất đã thu hồi của hộ gia đình trên 

và bàn giao cho Văn phòng đăng ký đất đai huyện để thực hiện chỉnh lý biến động 
hồ sơ địa chính theo quy định. 

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện có trách nhiệm đăng Quyết định này 
trên Cổng thông tin điện tử huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. 

3. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục 
cần thiết để giải quyết quyền lợi cho hộ ông Tẩn A Chung theo chế độ, chính sách 
hiện hành; phối hợp với xã Cốc Mỳ quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

4. Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bát Xát thực hiện các thủ tục chỉnh lý 
hồ sơ địa chính theo quy định. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Hội đồng Bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư huyện; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; Giám 

đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai 
huyện Bát Xát; Chủ tịch UBND xã Cốc Mỳ; Tổng công ty khoáng sản-TKV và hộ 
ông Tẩn A Chung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

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

 

Nơi nhận:    
- TT. UBND huyện; 
- Như Điều 3; 
- Thanh tra huyện; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT, TNMT(03). 
                                                          

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

Phạm Năng Chung 
 


		2022-02-16T08:19:00+0700


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2022-02-16T10:57:41+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Ủy ban nhân dân huyện Bát Xát<contact-batxat@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2022-02-16T10:57:46+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Ủy ban nhân dân huyện Bát Xát<contact-batxat@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2022-02-16T10:57:53+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Ủy ban nhân dân huyện Bát Xát<contact-batxat@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2022-02-16T10:59:05+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Ủy ban nhân dân huyện Bát Xát<contact-batxat@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




