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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi diện tích tại Quyết định số 11427/QĐ-UBND, 

 ngày 28/12/2016 của UBND huyện Long Hồ. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

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

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 một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tƣ số 30/2014/TT-BTNMT, ngày 02/6/2014 của Bộ trƣởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trƣờng 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 sửa 

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

Thực hiện Quyết định số 11427/QĐ-UBND, ngày 28/12/2016 của UBND 

huyện Long Hồ về việc thu hồi đất để thực hiện xây dựng công trình Kè chống sạt 

lở bờ sông Long Hồ (điều chỉnh, bổ sung);  

Xét Tờ trình số 575/TTr-TNMT, ngày 14/5/2018 của Trƣởng Phòng Tài 

nguyên và Môi trƣờng huyện, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Sửa đổi diện tích tại Quyết định số 11427/QĐ-UBND, ngày 

28/12/2016 của UBND huyện Long Hồ nhƣ sau: 

Quyết định ghi: diện tích 46,8m
2 
nay sửa đổi thành diện tích 46m

2
. 

Lý do: Sửa đổi diện tích theo Bảng tổng hợp điều chỉnh kết quả xét duyệt vị 

trí đất bồi thƣờng, hỗ trợ đất công trình Kè chống sạt lở bờ sông khu vực thị trấn 

Long Hồ ngày 14/12/2017 của Hội đồng xét duyệt đất UBND thị trấn Long Hồ. 

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 11427/QĐ-UBND, 

ngày 28/12/2016 của Ủy ban nhân nhân huyện Long Hồ. 

Điều 2: Giao trƣởng phòng Tài nguyên và Môi trƣờng huyện kết hợp với Chủ 

tịch UBND thị trấn Long Hồ tiến hành công bố Quyết định này đến hộ ông Bạch 

Văn Hùng. 

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trƣởng phòng Tài nguyên 

và Môi trƣờng huyện, Hội đồng Bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ công trình Kè 

chống sạt lở bờ sông khu vực thị trấn Long Hồ, Chủ tịch UBND thị trấn Long Hồ 

và hộ ông Bạch Văn Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
Nơi nhận: 
- CT, các PCT.UBND huyện; 

- Nhƣ Điều 3; 

- LĐVP, NC; 

- Lƣu:VT (đƣa lên mạng). 
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