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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Cụm Công nghiệp Cẩm Nhượng 

 

 UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN   

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; 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 43/2014/NĐ/CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013; 

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;   

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân xã Cẩm Nhượng tại Công văn số 31/UBND 

ngày 22/02/2022 và đề nghị của phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

87/TTr-TNMT ngày 23/02/2022 về việc đề nghị thu hồi đất để thực hiện dự án Cụm 

Công nghiệp Cẩm Nhượng,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi tổng diện tích: 1.734,1 m2 (một nghìn bảy trăm ba mươi bốn 

phẩy một mét vuông) loại đất giao thông và đất bằng chưa sử dụng (BCS) do Ủy ban 

nhân dân xã Cẩm Nhượng quản lý, trong đó: 587,3 m2 loại đất giao thông (DGT) và 

1.146,8 m2 loại đất bằng chưa sử dụng (BCS) để thực hiện đầu tư dự án Cụm Công 

nghiệp Cẩm Nhượng.  

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này:   

1. Ủy ban nhân dân xã Cẩm Nhượng có trách nhiệm: 

- Bàn giao quyết định này cho các cộng đồng dân cư thôn Hải Bắc (nay là thôn 

Hải Nam), xã Cẩm Nhượng;  

- Thu hồi bản gốc số phát hành CD904538, số vô sổ cấp giấy chứng nhận CH-

02449 do UBND huyện Cẩm Xuyên cấp ngày 22/02/2017 cho Cộng đồng dân cư 

thôn Hải Bắc (nay là thôn Hải Nam), xã Cẩm Nhượng để chuyển cho Văn phòng 

đăng ký đất đai chi nhánh thành phố Hà Tĩnh-Cẩm Xuyên thực hiện việc quản lý và 

chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định. 

- Thực hiện việc quản lý nhà nước đối với phần diện tích đất đã thu hồi tại 

quyết định này khi UBND tỉnh chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất.  



2. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh 

thành phố Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên có trách nhiệm thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa 

chính theo quy định.  

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

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi 

trường, Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng, Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị có liên 

quan và tổ chức, cá nhân có đất bị thu hồi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng: TNMT; 

- Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh  

Thành phố Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- UBND xã Cẩm Nhượng; 

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan; 

- Lưu: VT, TNMT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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