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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình  

Trường mẫu giáo Hòa Ninh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LONG HỒ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 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 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, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất; 

Thực hiện Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 01/3/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện 

Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long; 

Xét Tờ trình số 403/TTr-TNMT ngày 12/5/2016 của phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện về việc ban hành quyết định thu hồi đất để thực hiện công trình 

Trường mẫu giáo Hòa Ninh, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Thu hồi đất của ông Nguyễn Thanh Đoàn, cư ngụ đường Trần 

Hưng Đạo, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, phần đất 

thuộc tách thửa đất số 382, tờ bản đồ số 17, diện tích 396,3m
2
 (thửa đất số 382-2), 

loại đất ở nông thôn và trồng cây lâu năm, tọa lạc tại ấp Bình Thuận 2, xã Hòa 

Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. 
 

Lý do thu hồi đất: Thực hiện công trình Trường mẫu giáo Hòa Ninh. 
 

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 Hòa Ninh có trách nhiệm giao quyết định 

này cho ông Nguyễn Thanh Đoàn; trường hợp ông Nguyễn Thanh Đoàn 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 Hòa Ninh, tại trụ sở ấp Bình Thuận 2. 

2. Văn phòng HĐND-UBND huyện có trách nhiệm đăng Quyết định này 

trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện. 

3. Giao Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Trường mẫu 

giáo Hòa Ninh quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 
 

Điều 3. 

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



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

Môi trường huyện, Thường trực Hội đồng BTHT&TĐC công trình Trường mẫu 

giáo Hòa Ninh, Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh và ông Nguyễn Thanh Đoàn chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                    
- CT, PCT UBND huyện;                                                      

- Như Điều 3;  

- Thanh tra huyện; 

- LĐVP, NCK; 

- Lưu:VT (đưa lên mạng). 
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Đã ký: Bùi Minh Quận 
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