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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ủy quyền quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi 

thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Quảng trường 

Tân Trào thuộc Dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di 

tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát 

triển du lịch đến năm 2025 tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

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;  

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về 

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

Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc 

phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Theo đề nghị của Sở T ài n guyên và  Môi trường tạ i Văn b ản số  

128/TTr-STNMT ngày 29/3/2022 về việc đề nghị ủy quyền quyết định thu hồi đất và 

phê duyệt phương án bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công 

trình: Quảng trường Tân Trào thuộc Dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát 

huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn 

với phát triển du lịch đến năm 2025 tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương quyết định 

thu hồi đất; phê duyệt phương án bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực 
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hiện công trình: Quảng trường Tân Trào thuộc Dự án Bảo quản, tu bổ, phục 

hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên 

Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025 tại xã Tân Trào, huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại 

Văn bản số 128/TTr-STNMT ngày 29/3/2022.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương quyết định thu hồi đất và phê 

duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình được ủy 

quyền tại Điều 1 Quyết định này theo quy định hiện hành của nhà nước; 

chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết 

định của mình. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân 

huyện Sơn Dương thực hiện các nội dung công việc theo ủy quyền của Ủy ban 

nhân dân tỉnh tại Quyết định này. 

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

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân huyện Sơn Dương; Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

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

 
 

 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch UBND tỉnh; (Báo cáo) 
- Các PCT UBND tỉnh; 
- Như Điều 3; 
- Các Phó CVP UBND tỉnh; 
- Lưu VT, ĐC (Điệp 20). 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
  

 
       

  
      

   
Hoàng Việt Phương 
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