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                     Như Thanh,  ngày     tháng    năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH   

Về việc thành lập Hội đồng giải phóng mặt bằng thu hồi đất thực hiện 04 dự án 

đấu giá quyền sử dụng đất ở nông thôn tại thôn Mó 1 và thôn 10, xã Cán Khê, 

huyện Như Thanh năm 2021 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN NHƯ THANH. 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;  

Căn cứ Nghị Quyết số 230/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Thanh Hoá về việc chấp thuận danh mục các công trình dự án phải thu 

hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa năm 2020; Nghị quyết số 329/NQ-HĐND ngày 21/9/2020 của hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc chấp thuận bổ sung danh mục các công 

trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ và 

quyết định chuyển mục đích sử dụng đất rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 2, 

năm 2020;  

Căn cứ Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Như Thanh; 

Căn cứ Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của huyện Như 

Thanh về việc phê duyệt dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở nông thôn xã Cán Khê; 

Theo đề nghị của trưởng phòng Nội vụ và trưởng phòng Tài nguyên & Môi 

trường huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập hội đồng giải phóng mặt bằng thu hồi đất để thực hiện 04 

dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở nông thôn tại thôn Mó 1 và thôn 10, xã Cán 

Khê, huyện Như Thanh, gồm các ông (bà) có tên sau: 

1 Ông: Hàn Văn Huyên - PCT. UBND huyện 
- Chủ tịch HĐ,  

- Chủ tài khoản. 

2 Ông: Lê Huy Chung - Trưởng phòng TNMT -  Phó CTTT HĐ. 

3 Ông: Lê Văn Quý - CT. UBND xã Cán Khê -  Phó chủ tịch HĐ. 

4 Bà: Trần Thị Gấm - PCT. UBMTTQ huyện - Thành viên. 

5 Ông: Đỗ Thanh Minh - TP TC-KH - Thành viên. 
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6 Ông: Vũ Hữu Tuấn - TP. NN & PTNT - Thành viên. 

7 Ông: Nguyễn Văn Thắng - TP. Tư pháp - Thành viên. 

8 Bà: Nguyễn Thị Nga - TP. Kinh tế và Hạ tầng - Thành viên. 

9 Ông: Chu Đinh Đức - CC. Phòng TC-KH - Kế toán, T.viên 

10 Ông: Bùi Văn Thọ - CC. Phòng TNMT - Thủ quỹ, T.viên 

11 Ông: Nguyễn Đăng Sáu - CT. MTTQ xã Cán Khê - Thành viên. 

12 Ông: Hà Văn Sơn - QCT. HĐND xã Cán Khê - Thành viên. 

13 Ông: Vi Văn Hưng - CC ĐC-XD xã Cán Khê - Thành viên. 

14 Ông: Quách Văn Hà - Trưởng thôn Mó 1 - Thành viên. 

15 Ông: Nguyễn Ngọc Mai - Trưởng thôn 10 - Thành viên. 

16 Ông: Hà Văn Hương - Đại diện hộ bị thu hồi đất - Thành viên. 
 

Điều 2. Hội đồng giải phóng mặt bằng thu hồi đất để thực hiện thực hiện 04 

dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở nông thôn tại thôn Mó 1 và thôn 10, xã Cán 

Khê, huyện Như Thanh có trách nhiệm: Lập kế hoạch, tuyên truyền, vận động 

nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. 

Tiến hành kiểm kê, đo đếm diện tích đất đai, tài sản, cây cối hoa lợi thuộc phạm vi 

giải phóng mặt bằng đã quy hoạch; lập dự toán bồi thường GPMB trình UBND 

huyện phê duyệt, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND huyện về 

tính chính xác của số liệu kiểm kê; Bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án đúng 

tiến độ. 

Hội đồng Giải phóng mặt bằng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước 

huyện Như Thanh. Được sử dụng con dấu của UBND huyện để thực hiện giao 

dịch và tự giải thể sau khi hoàn thành dự án. 

Phòng Văn hóa thông tin huyện Như Thanh chịu trách nhiệm đăng Quyết 

định này trên Cổng thông tin điện tử của huyện Như Thanh tại địa chỉ 

http://nhuthanh.thanhhoa.gov.vn./. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng các phòng, ngành: Tài 

nguyên & Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp & 

PTNT, Tư Pháp, Văn hóa thông tin, Công an huyện Như Thanh, Chủ tịch UBND 

xã Cán Khê, các phòng ban, ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan và các 

ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                                          
- Như điều 3;                                                                       
- CT, 2 PCT.UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT.                                                                                           

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đặng Tiến Dũng 

 

http://nhuthanh.thanhhoa.gov.vn./
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