
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, điều chỉnh các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2022 huyện Bảo Lạc (đợt 1) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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 

HĐND tỉnh thông qua Danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022 (bổ sung, điều chỉnh đợt 1); 

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

HĐND tỉnh 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 năm 2022 (bổ sung, điều chỉnh đợt 1);  

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 2670/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 Bảo Lạc; 

Theo đề nghị của UBND huyện Bảo Lạc tại Tờ trình số 94/TTr-UBND 

ngày 29/7/2022; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số                                     

2701/TTr-STNMT ngày 22 tháng 8 năm 2022. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ sung, điều chỉnh các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2022 huyện Bảo Lạc (đợt 1), như sau:   

1. Điều chỉnh dự án: Đường giao thông Đồn biên phòng Cốc Pàng (155) 

ra các mốc từ 520 đến 534 

- Tên dự án sau điều chỉnh: “Đường giao thông Đồn biên phòng Cốc 

Pàng (155) ra các mốc từ 520 đến 534”. 

- Diện tích sau điều chỉnh: 8,13 ha (trong đó: đất trồng lúa 0,04 ha; đất 

rừng phòng hộ 1,92 ha; đất khác 6,17 ha).  

(Chi tiết tại phụ lục 01 kèm theo) 

2. Bổ sung 03 công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất. 

2.1. Cải tạo, chống quá tải, giảm TTĐN huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, tỉnh 

Cao Bằng năm 2022 

- Tổng diện tích: 0,0084 ha; 

- Địa điểm thực hiện: Tại các xã Thượng Hà, Khánh Xuân, Sơn Lộ, thị 

trấn Bảo Lạc. 

2.2. Cấp điện cho các xóm chưa có điện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

(Công trình: Cấp điện cho các xóm Po Pán, xóm Bản Lũng, xóm Cốc Lùng, xã 

Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc) 

- Tổng diện tích: 0,0512 ha; 

- Địa điểm thực hiện: xã Bảo Toàn. 

2.3. Xây mới trụ sở UBND xã Thượng Hà, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng 

- Tổng diện tích: 0,24 ha; 

- Địa điểm thực hiện: xã Thượng Hà. 

(Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo) 

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc có trách nhiệm công bố công 

khai việc điều chỉnh, bổ sung công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 

2022 huyện Bảo Lạc 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 2670/QĐ-UBND 

ngày 31 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 huyện Bảo Lạc.  
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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 Bảo Lạc 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; 

- Phòng TNMT huyện Bảo Lạc; 

- VP UBND tỉnh: Các PCVP, TP KT; 

- Trung tâm thông tin (VP UBND tỉnh); 

- Lưu: VT, NĐ (TT). 

 

 

 

 

  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Thảo 
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