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             L    n            tháng         năm 20202019 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung quy định tại Điều 1  

Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính qu ền địa phươn  n    19/6/2015; 

Căn cứ Luật  ất đai n    29/11/2013; 

Căn cứ Luật Lâm n hiệp n    15/11/2017; 

Căn cứ N hị định số 43/2014/N -CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ qu  
định chi tiết thi h nh một số điều của Luật  ất đai; N hị định số 01/2017/N -CP 
n    06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi  bổ sun  một số n hị định qu  định chi 
tiết thi h nh Luật đất đai; N hị định số 156/2018/N -CP n    16/11/2018 của 
Chính phủ qu  định chi tiết thi h nh một số điều của Luật Lâm n hiệp; 

Căn cứ Thôn  tư số 30/2014/TT-BTNMT n    02/6/2014 của 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; 

Căn cứ Qu ết định số 131/Q -UBND n    21/01/2019 của UBND tỉnh về 
việc phê du ệt Kế hoạch sử dụn  đất năm 2019 của hu ện Ea Súp; 

Căn cứ N hị qu ết số 32/NQ-H ND n    06/12/2019 của Hội đồn  nhân 
dân tỉnh về Danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển  inh tế - xã hội vì lợi 
ích quốc  ia  côn  cộn ; danh mục dự án đầu tư có sử dụn  đất phải chu ển mục 
đích dưới 10 héc ta đất trồn  lúa tron  năm 2020 trên địa b n tỉnh     L  ; 

Căn cứ Qu ết định số 3883/Q -UBND n    27/12/2019 của UBND tỉnh về 
việc phê du ệt bổ sun  chỉ tiêu sử dụn  đất côn  trình năn  lượn  tron  Kế hoạch 
sử dụn  đất năm 2019 hu ện Ea Súp; Qu ết định số 974/Q -UBND ngày 
08/5/2020 của UBND tỉnh về việc thu hồi 19.617 5m

2
 đất của Côn  t  TNHH Chế 

biến thực phẩm v  Lâm n hiệp     L    Côn  t  TNHH Cao su v  Lâm n hiệp 
Phước Hòa  Côn  t  cổ phần Ho n  Anh     L   v  UBND xã J’lơi  hu ện Ea 
Súp quản lý để  iao cho Trun  tâm Phát triển quỹ đất hu ện Ea Súp quản lý theo 
qu  hoạch   ế hoạch sử dụn  đất v  qu  định của pháp luật; 

Theo đề n hị của Giám đốc Sở T i n u ên và Môi trườn  tại Côn  văn số 
1491/STNMT-CCQL   ngày 11/6/2020. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định số 
974/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh như sau: 



2 

 

“Diện tích 9.059 4m
2
 (Bằn  chữ: Chín n hìn  hôn  trăm năm mươi chín 

phẩ  tư mét vuôn ) đất thuộc tờ bản đồ số 8  13 xã Ea Lốp  hu ện Ea Súp của 
Côn  t  TNHH Cao su v  Lâm n hiệp Phước Hòa đan  quản lý” thành “Diện tích 
9.059,4m

2
 (Bằn  chữ: Chín n hìn  hôn  trăm năm mươi chín phẩ  tư mét vuôn ) 

đất thuộc tờ bản đồ số 8  13 xã Ea Lốp v  tờ bản đồ số 13 xã Ia J’lơi hu ện Ea Súp 
của Côn  t  TNHH Cao su v  Lâm n hiệp Phước Hòa đan  quản lý”. 

Điều 2. Các nội dung khác không điều chỉnh, thực hiện theo quy định tại 
Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh. 

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, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông; Cục trưởng Cục Thuế 
tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Ea Súp; Giám đốc Công ty TNHH Chế biến thực 
phẩm và Lâm nghiệp Đắk Lắk; Giám đốc Công ty TNHH Cao su và Lâm nghiệp 
Phước Hòa; Giám đốc Công ty cổ phần Hoàng Anh Đắk Lắk; Giám đốc Công ty 
TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk và Thủ trưởng các tổ chức, 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; 

- Công ty Hoàng Anh Đắk Lắk: Tầng Trệt, 

block B, chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 33 

Nguyễn Công Trứ, thành phố Buôn Ma 

Thuột; 

- Công ty TNHH Cao Su Và Lâm Nghiệp 

Phước Hòa - Đắk Lắk: Thôn 2, xã Ia J'Lơi, 

huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk; 

- Công ty TNHH chế biến thực phẩm và lâm 

nghiệp Đắk Lắk: Số 138 đường Hùng 

Vương, Thị trấn Ea Súp, Huyện Ea Súp; 

- Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk: C7 

T11, block C, chung cư Hoàng Anh Gia Lai, 

số 33 Nguyễn Công Trứ, thành phố Buôn Ma 

Thuột;  

- Lưu: VT, NNMT (TLC-15b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y Giang Gry Niê Knơng  
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