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Yên Khánh, ngày           tháng  4  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH  
 

Về việc thu hồi đất thực hiện dự án mở rộng khuôn viên và xây dựng  

các hạng mục phụ trợ lăng mộ Vũ Duy Thanh tại xã Khánh Hải  

 
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 ti t thi hành m t số điều của Luật Đất đai; 

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

s a đổi   ổ sung m t số nghị định quy định chi ti t thi hành Luật Đất đai; 

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

Bình về thực hện trình tự  thủ tục thu hồi đất  giao đất  cho thuê đất  chuyển mục 

đích s  dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa  àn tỉnh Ninh Bình; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về  ồi thường  hỗ trợ  tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Quy t định số 279/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc phê duyệt k  hoạch s  dụng đất năm 2021 huyện Yên Khánh; 

Căn cứ Nghị quy t số 39/NQ-HĐND ngày 30/9/2019 của H i đồng nhân 

dân tỉnh Ninh Bình về việc chấp thuận danh mục công trình  dự án phải thu hồi 

đất trên địa  àn tỉnh Ninh Bình năm 2019; 

Căn cứ Quy t định số 786/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND huyện 

Yên Khánh về việc phê duyệt Báo cáo kinh t  - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công 

trình Mở r ng khuôn viên và xây dựng các hạng mục phụ trợ lăng m  Vũ Duy 

Thanh; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số   

175/TTr-TNMT ngày 07/4/2021. 

  
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thu hồi 162 m
2
 đất ở của hộ gia đình ông Vũ Văn Diện và bà Đào 

Thị Liễu tại xã Khánh Hải huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình. 

Vị trí thu hồi đất tại: 

- Tờ bản đồ số 15, thửa số 118 bản đồ địa chính xã Khánh Hải đo vẽ năm 

2013 tỷ lệ 1/1000. (thuộc tờ bản đồ số 3b thửa số 642 bản đồ địa chính xã Khánh 

Hải lập năm 1996)  

 



Lý do thu hồi: để thực hiện dự án Mở rộng khuôn viên và xây dựng các 

hạng mục phụ trợ lăng mộ Vũ Duy Thanh (công trình di tích lịch sử quốc gia)  

Điều 2. Giao UBND xã Khánh Hải thông báo quyết định thu hồi đất đến  

hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi và niêm yết tại trụ sở UBND xã Khánh 

Hải, tại nhà văn hóa xóm có đất thu hồi. Quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi.  

Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị có 

liên quan lập hồ sơ trình UBND tỉnh giao đất để thực hiện dự án; Phối hợp với 

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Yên Khánh và UBND xã Khánh 

Hải 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 Hải, 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; 

- Phòng TNMT (10b); 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VP, TNMT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

                           KT. CHỦ TỊCH 

                        PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

                                 

Lâm Văn Xuyên 
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