
ỦY BAN NHÂN DÂN                   

HUYỆN YÊN KHÁNH 

 

Số: 244  /QĐ-UBND   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Yên Khánh, ngày  24  tháng  02  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

V/v thu hồi đất để thực hiện thực hiện Công trình: 

Xây dựng kênh trạm bơm Đồng Én, xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN KHÁNH 

 
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 Quy 

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

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 18/4/2014 của UBND tỉnh Ninh 

Bình về thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; 

Căn cứ 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 Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 của UBND tỉnh Ninh 

Bình về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Yên Khánh; 

Căn cứ Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của UBND tỉnh Ninh 

Bình về việc phê duyệt dự án Xây dựng trạm bơm Đồng Én, xã Khánh Lợi, huyện 

Yên Khánh; 

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh Ninh 

Bình về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Xây dựng 

trạm bơm Đồng Én, xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh; 

           Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

           Điều 1. Thu hồi 1.961,7 m
2
 đất 2 lúa (LUC) của 07 hộ gia đình, cá nhân được 

giao sử dụng để thực hiện công trình: Xây dựng kênh trạm bơm Đồng Én, xã Khánh 

Lợi, huyện Yên Khánh.  

Vị trí thu hồi đất tại:  Tờ bản đồ số 3; các thửa số: 132, 134, 166, 171, 172, 

208, 213. Bản đồ địa chính xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đo 

đạc năm 2016, tỷ lệ 1/2000. 

 (Có danh sách các hô ̣bị thu hồi đất kèm theo) 



Điều 2. Giao UBND xã Khánh Lợi thông báo quyết định thu hồi đất đến các hộ gia 

đình, cá nhân có đất bị thu hồi và niêm yết tại trụ sở UBND xã, tại nơi sinh hoạt chung của 

thôn xóm có đất thu hồi. Quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi theo quy định của pháp luật. 

Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai huyện Yên Khánh, UBND xã Khánh Lợi các đơn vị có liên quan lập hồ sơ 

trình UBND tỉnh giao đất để thực hiện dự án và chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định. 

      Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chủ tịch Hội đồng bồi 

thường hỗ trợ và tái định cư; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng Tài 

chính - Kế hoạch; Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; Chủ tịch UBND xã Khánh Lợi; Thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan và các hộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Trang Thông tin điện tử huyện Yên Khánh để đăng tải; 

- Lưu: VP, TNMT (10b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lâm Văn Xuyên 
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