
                                                                  
    

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH LONG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:1644/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày    20     tháng  6 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm, thông báo thu hồi 

đất và quyết định thu hồi đất đối với các tổ chức bị ảnh hưởng bởi Dự án Tín 

dụng ngành giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2, 

đầu tư một số cầu yếu ưu tiên (trong đó có Dự án cầu Măng Thít) 

qua địa bàn huyện Vũng Liêm 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13, ngày 

19/6/2015; 

 Căn cứ Luật Đất đai, ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 

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

 Xét Tờ trình số 2058/TTr-STNMT, ngày 14/6/2019 của Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm ban 

hành thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất đối với các tổ chức bị ảnh hưởng 

bởi D  án Tín dụng ngành giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia 

lần thứ 2, đầu tư một số cầu yếu ưu tiên (trong đó có D  án cầu Măng Thít) qua địa 

bàn huyện Vũng Liêm, có 01 tổ chức bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng, thu hồi 

đất là UBND xã Tân An Luông. 

Điều 2. Căn cứ vào nội dung được ủy quyền tại Điều 1 của Quyết định 

này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm triển khai, th c hiện theo 

đúng quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên 

và Môi trường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

Vũng Liêm, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này. 

Quyết định có hiệu l c thi hành kể từ ngày ký và ban hành./.    
 

Nơi nhận:         
- Như điều 3; 

- CT và các PCT UBND tỉnh;                                                                       

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 

- Phòng KTN; 

- Lưu: VT, 4.08.05. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Đã ký: Trần Hoàng Tựu 
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