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Tuyên Quang, ngày   15  tháng 7  năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi diện tích đất đã giao cho Công ty cổ phần Kim loại màu  

Tuyên Quang tại thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

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

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 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 963/UB-CN2 ngày 18/11/1982 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Tuyên giao đất cho Xí nghiệp Liên hợp Luyện kim mầu thuộc Bộ 

cơ khí Luyện kim (nay là Công ty cổ phần Kim loại màu Tuyên Quang); 

Căn cứ Quyết định số 964/UB-CN2 ngày 18/11/1982 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Tuyên giao đất cho Ban kiến thiết Liên hiệp xí nghiệp luyện kim màu và 

Mỏ thiếc Sơn Dương (nay là Công ty cổ phần Kim loại màu Tuyên Quang); 

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

219/TTr-TNMT ngày 02/7/2020 về việc thu hồi diện tích đất đã giao cho Công ty cổ 

phần Kim loại màu Tuyên Quang tại thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi, giao đất 

1. Thu hồi diện tích 76.462,5 m2 đất do Công ty cổ phần Kim loại màu 

Tuyên Quang quản lý tại tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Sơn Dương, huyện 

Sơn Dương (Nguồn gốc được UBND tỉnh Hà Tuyên giao đất tại Quyết định 

số 963/UB-CN2 ngày 18/11/1982 và Quyết định số 964/UB-CN2 ngày 

18/11/1982). 

Lý do thu hồi đất: Công ty cổ phần Kim loại màu Tuyên Quang không 

còn nhu cầu sử dụng. 
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2. Giao diện tích 76.462,5 m2 đất thu hồi nêu trên cho cho Ủy ban nhân 

dân huyện Sơn Dương quản lý theo quy định của pháp luật. 

3. Ranh giới thu hồi đất, giao đất được xác định tại các điểm 1, 2, 3,..., 

22, 23, 24, 1 và 25, 26, 27,....,79, 80, 25, thể hiện trên Bản trích lục thửa đất 

từ bản đồ địa chính do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Sơn 

Dương lập và xác nhận. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường  

- Chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành giao đất tại 

thực địa; Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai cập nhật, chỉnh lý biến động hồ 

sơ địa chính theo quy định; 

- Chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương kiểm tra, rà soát 

diện tích đất trả lại địa phương là nhà ở của các hộ gia đình, cá nhân; báo cáo, 

đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. 

2. Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương: Quản lý chặt chẽ quỹ đất được giao 

theo quy định của pháp luật. 

3. Công ty cổ phần Kim loại màu Tuyên Quang: Phối hợp với cơ quan 

nhà nước bàn giao diện tích đất không có nhu cầu sử dụng cho Ủy ban nhân dân 

huyện Sơn Dương quản lý theo quy định của Nhà nước. 

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; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân huyện Sơn Dương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Sơn Dương, 

huyện Sơn Dương; Giám đốc Công ty cổ phần Kim loại màu Tuyên Quang; 

Thủ trưởng cơ quan 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 (Tính 26). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  

  

  
   

  

      

  Nguyễn Thế Giang 
 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-07-15T09:48:06+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Nguyễn Thế Giang<nguyenthegiang-tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-07-15T09:48:15+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




