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Số:         /QĐ-UBND 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kim Động, ngày     tháng     năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Đường trục ngang kết nối QL.39 

(Km22+550) với ĐT.376 tại xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN KIM ĐỘNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 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 năm 2013; 

Căn cứ các Nghị định của Chính Phủ: 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; số 

47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên: số 03/2020/QĐ-UBND ngày 

10/01/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định về bồi thường hỗ trợ và tái 

định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; số 1444/QĐ-UBND ngày 

06/07/2022 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đât năm 2022 huyện Kim Động; 

Căn cứ Nghị quyết số 359/NQ-HĐND ngày 22/03/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường 

trục ngang kết nối QL.39 (Km22+550) với ĐT.376; 

Căn cứ Văn bản số 173-CV/VPTU ngày 18/2/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy về 

Thông báo ý kiến của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc chủ trương đầu tư Dự án xây 

dựng đường trục ngang kết nối QL.39 (Km22+550) với ĐT.376; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1.Thu hồi 462,9 m2  Đất chuyên trồng lúa nước (LUC) do hộ ông (bà 

Nguyễn Thành Sơn đang sử dụng tại thửa số 26, 27 thuộc tờ bản đồ địa chính số 02 

(cụ thể tại thửa đất số 26 thu hồi 426,9 m2, thửa đất số 27 thu hồi 36 m2) tỷ lệ 1/2000 

xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động để thực hiện Dự án xây dựng đường trục ngang kết 

nối QL.39 (Km22+550) với ĐT.376 tại xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động. 

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất 

cụ thể như sau: 

1. UBND xã Chính Nghĩa có trách nhiệm cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa 

chính; niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND xã Chính Nghĩa. 
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2. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tham mưu trình UBND huyện 

phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện có trách nhiệm đăng Quyết định này 

trên trang thông tin điện tử của UBND huyện. 

4. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ huyện có trách nhiệm thực hiện việc bồi thường, 

hỗ trợ diện tích thu hồi tại Điều 1 và quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi.  

5. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Kim Động có trách nhiệm 

cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính. 

Điều 3. hánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; thủ trưởng các phòng, ban, 

ngành liên quan; Hội đồng bồi thường huyện; Chủ tịch UBND xã Chính Nghĩa; hộ 

ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh; 

- Sở TNMT, TC; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đinh Quang Hào 
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