
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH CAO BẰNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /QĐ-UBND 

 

Cao Bằng, ngày         tháng 8 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022 huyện Nguyên Bình (đợt 1) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 

 

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 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;  

Căn cứ Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về 

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

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng thông qua Danh mục các dự án, công trình cần 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (bổ sung, điều chỉnh đợt 1); 

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng thông qua Danh mục các dự án, công trình đăng 

ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng 

đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (bổ sung, điều chỉnh đợt 1); 

Căn cứ Quyết định số 2642/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

huyện Nguyên Bình; 

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Phê duyệt Kế hoạch thu từ đất, tài sản gắn liền với 

đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Theo đề nghị của UBND huyện Nguyên Bình tại Tờ trình số 106/TTr-

UBND ngày 12 tháng 8 năm 2022; đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường tại Tờ trình số 2572/TTr-STNMT ngày 12 tháng 8 năm 2022. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ sung 05 công trình, dự án và 04 địa chỉ đấu giá quyền sử dụng 

đất và tài sản gắn liền với đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện 

Nguyên Bình (đợt 1), như sau: 

1. Bổ sung 05 công trình, dự án 

1.1. Dự án Xử lý rác thải ô nhiễm nghiêm trọng và xây dựng bãi rác 

mới tại xóm Nà Bao, xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 

- Tổng diện tích đất: 1,5800 ha; 

- Địa điểm thực hiện: Xã Minh Tâm. 

1.2. Dự án Chợ trung tâm Phia Đén, xã Thành Công, huyện Nguyên 

Bình, tỉnh Cao Bằng. 

- Tổng diện tích đất: 0,2800 ha; 

- Địa điểm thực hiện: Xã Thành Công. 

1.3. Dự án Cấp điện cho các xóm chưa có điện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

- Tổng diện tích đất: 0,0680 ha; 

- Địa điểm thực hiện: Xã Ca Thành. 

1.4. Công trình Cải tạo nâng cấp các hạng mục trong khu di tích rừng 

Trần Hưng Đạo. 

- Tổng diện tích đất: 0,1500 ha; 

- Địa điểm thực hiện: Xã Hoa Thám. 

1.5. Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phôi tre ép công nghiệp 

và các sản phẩm từ tre, tại bản Xẻ Pản, xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình, 

tỉnh Cao Bằng. 

- Tổng diện tích đất: 4,2100 ha; 

- Địa điểm thực hiện: Xã Thịnh Vượng. 

2. Bổ sung 04 địa chỉ đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất gắn 

liền với đất. 

2.1. Trường Tiểu học Thái Học (phân trường Lũng Chang) . 

- Tổng diện tích đất: 0,0160 ha; 

- Địa điểm thực hiện: Xã Vũ Minh. 

2.2. Trường Tiểu học Hưng Đạo (phân trường Khuổi Luông). 

- Tổng diện tích đất: 0,0500 ha; 

- Địa điểm thực hiện: Xã Hưng Đạo. 

2.3. Trường tiểu học Hưng Đạo (phân trường Hoằng Sấn) . 
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- Tổng diện tích đất: 0,0410 ha; 

- Địa điểm thực hiện: Xã Hưng Đạo. 

2.4. Trường tiểu học Nà Gọn (phân trường Nà Kéo). 

- Tổng diện tích đất: 0,0270 ha; 

- Địa điểm thực hiện: thị trấn Nguyên Bình. 

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Ủy ban nhân dân Huyện Nguyên Bình có trách nhiệm công bố 

công khai việc bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022 huyện Nguyên Bình theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; báo 

cáo kết quả thực hiện theo quy định. 

Điều 3. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 2642/QĐ-UBND 

ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng phê duyệt Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Nguyên Bình. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Chủ tịch UBND huyện Nguyên Bình và Thủ trưởng các cơ quan liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT, Uỷ viên UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: Các PCVP, TP KT; 

- Trung tâm thông tin (VP UBND tỉnh); 

- Phòng TNMT huyện Nguyên Bình; 

- Lưu: VT, NĐ (TT). 
 

 

 

 

  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Thảo 
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