
ỦY BAN NHÂN DÂN 
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Số:           /QĐ-UBND 

 

Cao Bằng, ngày       tháng 11 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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

năm 2022 huyện Hòa An (đợt 3) 

 

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 Quyết định số 2641/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 Hòa An; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

3779/TTr-STNMT ngày 02 tháng 11 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022 huyện Hòa An (đợt 3), như sau:   

- Bổ sung dự án: Nhà máy sản xuất phôi tre ép công nghiệp và các sản 

phẩm từ tre. 

+ Tổng diện tích đất: 05 ha; 

+ Địa điểm thực hiện: Xã Bạch Đằng. 

- Bổ sung chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp 

sang đất phi nông nghiệp: 
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+ Tổng diện tích đất: 0,1018 ha; 

+ Địa điểm: Xã Bạch Đằng. 

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Hòa An có trách nhiệm công bố công khai 

việc bổ sung công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hòa 

An, tỉnh Cao Bằng 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 2641/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 Hòa An. 

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 Hòa An 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, Ban TCD (VP UBND tỉnh); 

- Phòng TNMT huyện Hòa An; 

- Lưu: VT, NĐ (TT). 
 

 

 

 

  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Thảo 
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