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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi 2.438m đất tại phường An Bình, thị xã Buôn Hồ
của Hợp tác xã vận tải hàng hóa và hành khách Thành Công
giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Buôn Hồ quản lý
2

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ uật Tổ chức chính qu ền địa phươn ngày 19/6/2015;
Căn cứ uật ất đai n
29/11/2013;
Căn cứ N hị định số 43/2014/N -CP n
15/5/2014 của Chính phủ qu định
chi tiết thi h nh một số điều của uật ất đai; N hị định số 01/2017/N -CP ngày
06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sun một số n hị định qu định chi tiết thi
h nh uật ất đai;
Căn cứ Thôn tư số 30/2014/TT-BTNMT n
02/6/2014 của Bộ trưởn Bộ T i
n u ên v Môi trườn qu định về hồ sơ iao đất cho thuê đất chu ển mục đích sử
dụn đất thu hồi đất; Thôn tư số 80/2017/TT-BTC n
02/8/2017 của Bộ trưởn
Bộ T i chính hướn dẫn việc xác định iá trị qu ền sử dụn đất tiền thuê đất t i
sản n liền với đất được ho n trả hi Nh nước thu hồi đất v việc quản lý sử dụn
số tiền bồi thườn t i sản do Nh nước iao quản lý sử dụn số tiền hỗ trợ hi Nh
nước thu hồi đất nhưn hôn được bồi thườn về đất;
Căn cứ Qu ết định số 3243/Q -UBND ngày 04/12/2007 của UBND tỉnh về
việc cho Hợp tác xã vận tải h n hóa v h nh hách Th nh Côn thuê 2.438m2
đất để xâ dựn Văn phòn l m việc v bến xe;
Theo đề n hị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trườn tại Tờ trình số
246/TTr-STNMT ngày 04/6/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thu hồi 2.438m2 (hai n hìn bốn trăm ba mươi tám mét vuông) đất
tại thị trấn Buôn Hồ, huyện Krông Búk (nay là phường An Bình, thị xã Buôn Hồ)
của Hợp tác xã vận tải hàng hóa và hành khách Thành Công.
Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ Trích đo bản đồ địa chính số
199/TĐ-VPĐKQSDĐ, tỷ lệ 1/1.000 do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
(nay là Văn phòng Đăng ký đất đai) lập ngày 08/10/2007.
Lý do thu hồi đất: Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm c khoản 1
Điều 65 của Luật Đất đai (Hợp tác xã vận tải hàng hóa và hành khách Thành
Công tự nguyện trả lại đất tại Văn bản số 20/TT-HTX ngày 02/3/2020).
Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này:
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1. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Buôn Hồ quản lý chặt chẽ diện
tích 2.438m2 đất thu hồi nêu trên theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy
định của pháp luật.
2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập
Hội đồng để xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất thu hồi nêu trên,
trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.
3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có
liên quan tổ chức thực hiện việc thu hồi và bàn giao đất trên thực địa; thông báo
chấm dứt hợp đồng thuê đất với Hợp tác xã vận tải hàng hóa và hành khách Thành
Công; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.
4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải Quyết định này của UBND
tỉnh lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi
trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Thông tin và
Truyền thông; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ; Giám
đốc Hợp tác xã vận tải hàng hóa và hành khách Thành Công và thủ trưởng các đơn
vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Hợp tác xã vận tải hàng hóa và hành khách
Thành Công (450 Hùng Vương, thị xã
Buôn Hồ);
- Lưu: VT, NNMT (TLC-10b).
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