
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 128/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi  1.154,7 m2 đất của hộ gia đình ông Khoàng Văn Nguyên, 

bà Khoàng Thị Thiến, thuộc địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, 

đất tại thửa đất số 16 tại tờ bản đồ số 3, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 

116241, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00179 do UBND 

thị xã Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình ông Khoàng 

Văn Nguyên, bà Khoàng thị Thiến , địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường 

Lay). 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho ông Khoàng Văn Nguyên, bà Khoàng Thị 

Thiến. Trường hợp ông Khoàng Văn Nguyên, bà Khoàng Thị Thiến không nhận 

Quyết định này hoặc vắng mặt thì lập biên bản; niêm yết Quyết định này tại trụ 

sở UBND phường Sông Đà, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư Tổ 5 

phường Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia 

đình ông Khoàng Văn Nguyên, bà Khoàng Thị Thiến chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 129/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi 1.288,9 m2 đất của hộ gia đình bà Hoàng Thị Lá, thuộc 

địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, đất tại thửa đất số 23 tại tờ 

bản đồ số 1, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 

116213, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00151 do UBND 

thị xã Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình bà Hoàng Thị 

Lá, địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay). 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho bà Hoàng Thị Lá. Trường hợp bà Hoàng Thị Lá 

không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì lập biên bản; niêm yết Quyết định 

này tại trụ sở UBND phường Sông Đà, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng 

dân cư Tổ 5 phường Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia 

đình bà Hoàng Thị Lá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 130/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi 1.649,6 m2 đất của hộ gia đình ông Điêu Văn Quynh, bà 

Sìn Thị Lả, thuộc địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, đất tại thửa 

đất số 11 tại tờ bản đồ số 3, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 

116231, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00170 do UBND 

thị xã Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình ông Điêu Văn 

Quynh, bà Sìn Thị Lả, địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay). 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho ông Điêu Văn Quynh, bà Sìn Thị Lả. Trường 

hợp ông Điêu Văn Quynh, bà Sìn Thị Lả không nhận Quyết định này hoặc vắng 

mặt thì lập biên bản; niêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND phường Sông 

Đà, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư Tổ 5 phường Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Giám 

đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia đình ông 

Điêu Văn Quynh, bà Sìn Thị Lả chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 131/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi  1.063,6 m2 đất của hộ gia đình ông Khoàng Văn Trung, 

bà Lò Thị Nga, thuộc địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, đất tại 

thửa đất số 18 tại tờ bản đồ số 1, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 116244,  

số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00182 do UBND thị xã 

Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình ông Khoàng Văn 

Trung, bà Lò Thị Nga, địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay.) 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho ông Khoàng Văn Trung, bà Lò Thị Nga. Trường 

hợp ông Khoàng Văn Trung, bà Lò Thị Nga không nhận Quyết định này hoặc 

vắng mặt thì lập biên bản; niêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND phường 

Sông Đà, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư Tổ 5 phường Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia 

đình ông Khoàng Văn Trung, bà Lò Thị Nga chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 132/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi  1.064,7 m2 đất của hộ gia đình ông Lù Văn Diện, bà Lò 

Thị Miên, thuộc địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, đất tại thửa 

đất số 25 tại tờ bản đồ số 1, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 

116191, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00137 do UBND 

thị xã Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình ông Lù Văn 

Diện, bà Lò Thị Miên, địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay). 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho ông Lù Văn Diện, bà Lò Thị Miên. Trường hợp 

ông Lù Văn Diện, bà Lò Thị Miên không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt 

thì lập biên bản; niêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND phường Sông Đà, tại 

nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư Tổ 5 phường Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Giám 

đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia đình ông 

Lù Văn Diện, bà Lò Thị Miên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 133/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi  1.051,6 m2 đất của hộ gia đình ông Lò Văn Thắng, bà Lò 

Thị Niệm, thuộc địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, đất tại thửa 

đất số 17 tại tờ bản đồ số 1, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 

116199, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00145 do UBND 

thị xã Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình ông Lò Văn 

Thắng, bà Lò Thị Niệm, địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay). 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho ông Lò Văn Thắng, bà Lò Thị Niệm. Trường 

hợp ông Lò Văn Thắng, bà Lò Thị Niệm không nhận Quyết định này hoặc vắng 

mặt thì lập biên bản; niêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND phường Sông 

Đà, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư Tổ 5 phường Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Giám 

đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia đình ông 

Lò Văn Thắng, bà Lò Thị Niệm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 134/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi  1.377,6 m2 đất của hộ gia đình ông Lù Văn Quốc, bà Tao 

Thị Vọn, thuộc địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, đất tại thửa 

đất số 25 tại tờ bản đồ số 3, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 

116214, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00152 do UBND 

thị xã Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình ông Lù Văn 

Quốc, bà Tao Thị Vọn , địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay). 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho ông Lù Văn Quốc, bà Tao Thị Vọn. Trường hợp 

ông Lù Văn Quốc, bà Tao Thị Vọn không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt 

thì lập biên bản; niêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND phường Sông Đà, tại 

nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư Tổ 5 phường Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Giám 

đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia đình ông 

Lù Văn Quốc, bà Tao Thị Vọn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 135/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi  395,9 m2 đất của hộ gia đình bà Lò Thị Loan, thuộc địa 

chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, đất tại thửa đất số 10 tại tờ bản đồ 

số 3, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CE 

733772, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00196 do UBND 

thị xã Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình bà Lò Thị 

Loan, địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay). 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho bà Lò Thị Loan. Trường hợp bà Lò Thị Loan 

không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì lập biên bản; niêm yết Quyết định 

này tại trụ sở UBND phường Sông Đà, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng 

dân cư Tổ 5 phường Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia 

đình bà Lò Thị Loan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 136/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi  1.132,0 m2 đất của hộ gia đình ông Lò Văn Mạnh, bà 

Quàng Thị Phong, thuộc địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, đất 

tại thửa đất số 26 tại tờ bản đồ số 3, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 

116250, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00188 do UBND 

thị xã Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình ông Lò Văn 

Mạnh, bà Quàng Thị Phong, địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay). 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho ông Lò Văn Mạnh, bà Quàng Thị Phong. 

Trường hợp ông Lò Văn Mạnh, bà Quàng Thị Phong không nhận Quyết định 

này hoặc vắng mặt thì lập biên bản; niêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND 

phường Sông Đà, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư Tổ 5 phường 

Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia 

đình ông Lò Văn Mạnh, bà Quàng Thị Phong chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 137/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi 1.076,8 m2 đất của hộ gia đình ông Khoàng Văn Cường, 

bà Lò Thị Ninh, thuộc địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, đất tại 

thửa đất số 16 tại tờ bản đồ số 1, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 

116216, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00154 do UBND 

thị xã Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình ông Khoàng 

Văn Cường, bà Lò Thị Ninh, địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay). 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho ông Khoàng Văn Cường, bà Lò Thị Ninh. 

Trường hợp ông Khoàng Văn Cường, bà Lò Thị Ninh không nhận Quyết định 

này hoặc vắng mặt thì lập biên bản; niêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND 

phường Sông Đà, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư Tổ 5 phường 

Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia 

đình ông Khoàng Văn Cường, bà Lò Thị Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  138/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi  1.940,2 m2 đất của hộ gia đình bà Mào Thị Trang, thuộc 

địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, đất tại thửa đất số 4 tại tờ bản 

đồ số 3, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 

116195, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00141 do UBND 

thị xã Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình bà Mào Thị 

Trang, địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay). 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho bà Mào Thị Trang. Trường hợp bà Mào Thị 

Trang không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì lập biên bản; niêm yết 

Quyết định này tại trụ sở UBND phường Sông Đà, tại nơi sinh hoạt chung của 

cộng đồng dân cư Tổ 5 phường Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia 

đình bà Mào Thị Trang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 139/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi  566,1 m2 đất của hộ gia đình bà Phạm Thị Lan, thuộc địa 

chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, đất tại thửa đất số 8 tại tờ bản đồ 

số 3, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 

116194, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00140 do UBND 

thị xã Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình bà Phạm Thị 

Lan, địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay). 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho bà Phạm Thị Lan. Trường hợp bà Phạm Thị Lan 

không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì lập biên bản; niêm yết Quyết định 

này tại trụ sở UBND phường Sông Đà, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng 

dân cư Tổ 5 phường Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia 

đình bà Phạm Thị Lan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 140/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi 1.169,9 m2 đất của hộ gia đình bà Lò Thị Đoan, ông Trần 

Văn Thực, thuộc địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, đất tại thửa 

đất số 18 tại tờ bản đồ số 3, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 

116221, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00159 do UBND 

thị xã Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình bà Lò Thị 

Đoan, ông Trần Văn Thực, địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay). 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho bà Lò Thị Đoan, ông Trần Văn Thực. Trường 

hợp bà Lò Thị Đoan, ông Trần Văn Thực không nhận Quyết định này hoặc vắng 

mặt thì lập biên bản; niêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND phường Sông 

Đà, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư Tổ 5 phường Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Giám 

đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia đình bà 

Lò Thị Đoan, ông Trần Văn Thực chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 141/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi 1.212,1 m2 đất của hộ gia đình ông Lù Văn Dũng, bà Lù 

Thị Hương, thuộc địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, đất tại thửa 

đất số 2 tại tờ bản đồ số 3, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 

116247, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00185 do UBND 

thị xã Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình ông Lù Văn 

Dũng, bà Lù Thị Hương, địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay). 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho ông Lù Văn Dũng, bà Lù Thị Hương. Trường 

hợp ông Lù Văn Dũng, bà Lù Thị Hương không nhận Quyết định này hoặc vắng 

mặt thì lập biên bản; niêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND phường Sông 

Đà, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư Tổ 5, phường Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Giám 

đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia đình ông 

Lù Văn Dũng, bà Lù Thị Hương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 142/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi  1.029,0 m2 đất của hộ gia đình ông Lù Văn Xuân, bà Lù  

Thị Thủy, thuộc địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, đất tại thửa 

đất số 28 tại tờ bản đồ số 3, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 

116211, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00149 do UBND 

thị xã Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình ông Lù Văn 

Xuân, bà Lù Thị Thủy, địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay). 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho ông Lù Văn Xuân, bà Lù Thị Thủy. Trường hợp 

ông Lù Văn Xuân, bà Lù Thị Thủy không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt 

thì lập biên bản; niêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND phường Sông Đà, tại 

nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư Tổ 5, phường Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Giám 

đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia đình ông 

Lù Văn Xuân, bà Lù Thị Thủy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 143/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi 434,1 m2 đất của hộ gia đình bà Lò Thị Thanh, thuộc địa 

chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, đất tại thửa đất số 20 tại tờ bản đồ 

số 3, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 

116235, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00174 do UBND 

thị xã Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình bà Lò Thị 

Thanh, địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay). 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho bà Lò Thị Thanh. Trường hợp bà Lò Thị Thanh 

không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì lập biên bản; niêm yết Quyết định 

này tại trụ sở UBND phường Sông Đà, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng 

dân cư Tổ 5, phường Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia 

đình bà Lò Thị Thanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 144/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi  852,8 m2 đất của hộ gia đình ông Lù Văn Việt, bà Lý Thị 

Thuận, thuộc địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, đất tại thửa đất 

số 20 tại tờ bản đồ số 1, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 

116236, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00175 do UBND 

thị xã Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình ông Lù Văn 

Việt, bà Lý Thị Thuận, địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay). 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho ông Lù Văn Việt, bà Lý Thị Thuận. Trường hợp 

ông Lù Văn Việt, bà Lý Thị Thuận không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt 

thì lập biên bản; niêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND phường Sông Đà, tại 

nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư Tổ 5 phường Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Giám 

đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia đình ông 

Lù Văn Việt, bà Lý Thị Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 145/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi  612,3 m2 đất của hộ gia đình bà Vàng Thị Nguyện, thuộc 

địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, đất tại thửa đất số 19 tại tờ 

bản đồ số 3, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 

116209, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00147 do UBND 

thị xã Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình bà Vàng Thị 

Nguyện, địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay). 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho bà Vàng Thị Nguyện. Trường hợp bà Vàng Thị 

Nguyện không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì lập biên bản; niêm yết 

Quyết định này tại trụ sở UBND phường Sông Đà, tại nơi sinh hoạt chung của 

cộng đồng dân cư Tổ 5 phường Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia 

đình bà Vàng Thị Nguyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 146/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi 1.158,3 m2 đất của hộ gia đình bà Trương Nguyệt Linh, 

ông Lò Văn Phiêng, thuộc địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, đất 

tại thửa đất số 24 tại tờ bản đồ số 3, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

 Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 116226, 

số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00164 do UBND thị xã 

Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình bà Trương Nguyệt 

Linh, ông Lò Văn Phiêng, địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay). 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho bà Trương Nguyệt Linh, ông Lò Văn Phiêng. 

Trường hợp bà Trương Nguyệt Linh, ông Lò Văn Phiêng không nhận Quyết 

định này hoặc vắng mặt thì lập biên bản; niêm yết Quyết định này tại trụ sở 

UBND phường Sông Đà, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư Tổ 5 

phường Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia 

đình bà Trương Nguyệt Linh, ông Lò Văn Phiêng chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 147/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi 362,3 m2 đất của hộ gia đình ông Lưu Ngọc Ký, thuộc địa 

chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, đất tại thửa đất số 30 tại tờ bản đồ 

số 3, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 

116196, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00142 do UBND 

thị xã Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình ông Lưu Ngọc 

Ký, địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay). 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho ông Lưu Ngọc Ký. Trường hợp ông Lưu Ngọc 

Ký không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì lập biên bản; niêm yết Quyết 

định này tại trụ sở UBND phường Sông Đà, tại nơi sinh hoạt chung của cộng 

đồng dân cư Tổ 5 phường Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia 

đình ông Lưu Ngọc Ký chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 148/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi 1.458,5 m2 đất của hộ gia đình ông Trương Văn Lâm, bà 

Cà Thị Ướng, thuộc địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, đất tại 

thửa đất số 9 tại tờ bản đồ số 3, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 

116225, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00163 do UBND 

thị xã Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình ông Trương 

Văn Lâm, bà Cà Thị Ướng, địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay ) 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho ông Trương Văn Lâm, bà Cà Thị Ướng. Trường 

hợp ông Trương Văn Lâm, bà Cà Thị Ướng không nhận Quyết định này hoặc 

vắng mặt thì lập biên bản; niêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND phường 

Sông Đà, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư Tổ 5, phường Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia 

đình ông Trương Văn Lâm, bà Cà Thị Ướng chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 149/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi  965,3 m2 đất của hộ gia đình ông Trương Văn Dũng, bà 

Lò Thị Giang, thuộc địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, đất tại 

thửa đất số 5 tại tờ bản đồ số 3, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 

116198, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00144 do UBND 

thị xã Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình ông Trương 

Văn Dũng, bà Lò Thị Giang, địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay). 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho ông Trương Văn Dũng, bà Lò Thị Giang. 

Trường hợp ông Trương Văn Dũng, bà Lò Thị Giang không nhận Quyết định 

này hoặc vắng mặt thì lập biên bản; niêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND 

phường Sông Đà, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư Tổ 5, phường 

Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia 

đình ông Trương Văn Dũng, bà Lò Thị Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 150/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi 956,8 m2 đất của hộ gia đình bà Điêu Thị Ngoạn, thuộc 

địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, đất tại thửa đất số 21 tại tờ 

bản đồ số 3, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 

116193, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00139 do UBND 

thị xã Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình bà Điêu Thị 

Ngoạn, địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay). 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho bà Điêu Thị Ngoạn. Trường hợp bà Điêu Thị 

Ngoạn không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì lập biên bản; niêm yết 

Quyết định này tại trụ sở UBND phường Sông Đà, tại nơi sinh hoạt chung của 

cộng đồng dân cư Tổ 5 phường Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia 

đình bà Điêu Thị Ngoạn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 151/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi 1.153,7 m2 đất của hộ gia đình ông Lường Văn Thương, 

bà Lò Thị Nguyện, thuộc địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, đất 

tại thửa đất số 24 tại tờ bản đồ số 1, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 116223, 

số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00161 do UBND thị xã 

Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình ông Lường Văn 

Thương, bà Lò Thị Nguyện, địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay). 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho ông Lường Văn Thương, bà Lò Thị Nguyện. 

Trường hợp ông Lường Văn Thương, bà Lò Thị Nguyện không nhận Quyết định 

này hoặc vắng mặt thì lập biên bản; niêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND 

phường Sông Đà, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư Tổ 5 phường 

Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia 

đình ông Lường Văn Thương, bà Lò Thị Nguyện chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 152/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi  591,6 m2 đất của hộ gia đình bà Hoàng Thị Lai, thuộc địa 

chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, đất tại thửa đất số 10 tại tờ bản đồ 

số 1, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 

116222, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00160 do UBND 

thị xã Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình bà Hoàng Thị 

Lai, địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay). 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho bà Hoàng Thị Lai. Trường hợp bà Hoàng Thị 

Lai không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì lập biên bản; niêm yết Quyết 

định này tại trụ sở UBND phường Sông Đà, tại nơi sinh hoạt chung của cộng 

đồng dân cư Tổ 5 phường Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia 

đình bà Hoàng Thị Lai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 153/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi 850,5 m2 đất của hộ gia đình bà Lò Thị Da, ông Chìu Văn 

Sòi, thuộc địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, đất tại thửa đất số 7 

tại tờ bản đồ số 3, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 

116253, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00191 do UBND 

thị xã Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình bà Lò Thị Da, 

ông Chìu Văn Sòi, địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay). 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho bà Lò Thị Da, ông Chìu Văn Sòi. Trường hợp bà 

Lò Thị Da, ông Chìu Văn Sòi không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì lập 

biên bản; niêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND phường Sông Đà, tại nơi 

sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư Tổ 5 phường Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Giám 

đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia đình bà 

Lò Thị Da, ông Chìu Văn Sòi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 154/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi 1.181,4 m2 đất của hộ gia đình bà Lò Thị Ngới, thuộc địa 

chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, đất tại thửa đất số 9 tại tờ bản đồ 

số 1, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CE 

733769, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00169 do UBND 

thị xã Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình bà Lò Thị 

Ngới, địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay). 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho bà Lò Thị Ngới. Trường hợp bà Lò Thị Ngới 

không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì lập biên bản; niêm yết Quyết định 

này tại trụ sở UBND phường Sông Đà, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng 

dân cư Tổ 5, phường Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia 

đình bà Lò Thị Ngới chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 155/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi  1.029,6 m2 đất của hộ gia đình ông Điêu Văn Kế, bà Lò 

Thị Minh, thuộc địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, đất tại thửa 

đất số 31 tại tờ bản đồ số 3, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 

116200, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00146 do UBND 

thị xã Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình ông Điêu Văn 

Kế, bà Lò Thị Minh, địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay). 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho ông Điêu Văn Kế, bà Lò Thị Minh. Trường hợp 

ông Điêu Văn Kế, bà Lò Thị Minh không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt 

thì lập biên bản; niêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND phường Sông Đà, tại 

nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư Tổ 5 phường Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Giám 

đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia đình ông 

Điêu Văn Kế, bà Lò Thị Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 156/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi 1.548,7 m2 đất của hộ gia đình bà Điêu Thị Dóng, thuộc 

địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, đất tại thửa đất số 15 tại tờ 

bản đồ số 1, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 

116240, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00178 do UBND 

thị xã Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình bà Điêu Thị 

Dóng, địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay). 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho bà Điêu Thị Dóng. Trường hợp bà Điêu Thị 

Dóng không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì lập biên bản; niêm yết 

Quyết định này tại trụ sở UBND phường Sông Đà, tại nơi sinh hoạt chung của 

cộng đồng dân cư Tổ 5, phường Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia 

đình bà Điêu Thị Dóng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 157/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi 757,8 m2 đất của hộ gia đình bà Trang Thị Bái, thuộc địa 

chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, đất tại thửa đất số 7 tại tờ bản đồ 

số 1, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 

116248, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00186 do UBND 

thị xã Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình bà Trang Thị 

Bái, địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay). 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho bà Trang Thị Bái. Trường hợp bà Trang Thị Bái 

không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì lập biên bản; niêm yết Quyết định 

này tại trụ sở UBND phường Sông Đà, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng 

dân cư Tổ 5 phường Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia 

đình bà Trang Thị Bái chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 158/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi 1.324,7 m2 đất của hộ gia đình bà Hoàng Thị Thuận, 

thuộc địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, đất tại thửa đất số 14 tại 

tờ bản đồ số 3, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 

116254, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00136 do UBND 

thị xã Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình bà Hoàng Thị 

Thuận, địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay). 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho bà Hoàng Thị Thuận. Trường hợp bà Hoàng Thị 

Thuận không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì lập biên bản; niêm yết 

Quyết định này tại trụ sở UBND phường Sông Đà, tại nơi sinh hoạt chung của 

cộng đồng dân cư Tổ 5, phường Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia 

đình bà Hoàng Thị Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 159/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi 814,8 m2 đất của hộ gia đình bà Hoàng Thị Quyên, thuộc 

địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, đất tại thửa đất số 6 tại tờ bản 

đồ số 1, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 

116197, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00143 do UBND 

thị xã Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình bà Hoàng Thị 

Quyên, địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay). 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho bà Hoàng Thị Quyên. Trường hợp bà Hoàng Thị 

Quyên không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì lập biên bản; niêm yết 

Quyết định này tại trụ sở UBND phường Sông Đà, tại nơi sinh hoạt chung của 

cộng đồng dân cư Tổ 5 phường Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia 

đình bà Hoàng Thị Quyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 160/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi 1.381,2 m2 đất của hộ gia đình bà Khoàng Thị Cọm, 

thuộc địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, đất tại thửa đất số 13 tại 

tờ bản đồ số 3, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 

116212, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00150 do UBND 

thị xã Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình bà Khoàng 

Thị Cọm , địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay). 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho bà Khoàng Thị Cọm. Trường hợp bà Khoàng 

Thị Cọm không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì lập biên bản; niêm yết 

Quyết định này tại trụ sở UBND phường Sông Đà, tại nơi sinh hoạt chung của 

cộng đồng dân cư Tổ 5 phường Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia 

đình bà Khoàng Thị Cọm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 161/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi 1.102,6 m2 đất của hộ gia đình ông Điêu Văn Vinh, bà 

Tòng Thị Trang, thuộc địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, đất tại 

thửa đất số 6 tại tờ bản đồ số 3, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 

116218, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00156 do UBND 

thị xã Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình ông Điêu Văn 

Vinh, bà Tòng Thị Trang, địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay). 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho ông Điêu Văn Vinh, bà Tòng Thị Trang. Trường 

hợp ông Điêu Văn Vinh, bà Tòng Thị Trang không nhận Quyết định này hoặc 

vắng mặt thì lập biên bản; niêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND phường 

Sông Đà, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư tổ 5 phường Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia 

đình ông Điêu Văn Vinh, bà Tòng Thị Trang chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 162/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi 1.145,1 m2 đất của hộ gia đình ông Lò Văn Huynh, bà Lù 

Thị Hạch, thuộc địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, đất tại thửa 

đất số 11 tại tờ bản đồ số 1, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 

116234, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00173 do UBND 

thị xã Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình ông Lò Văn 

Huynh, bà Lù Thị Hạch, địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay). 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho ông Lò Văn Huynh, bà Lù Thị Hạch. Trường 

hợp ông Lò Văn Huynh, bà Lù Thị Hạch không nhận Quyết định này hoặc vắng 

mặt thì lập biên bản; niêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND phường Sông 

Đà, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư Tổ 5 phường Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Giám 

đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia đình ông 

Lò Văn Huynh, bà Lù Thị Hạch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 163/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi 1.792,4 m2 đất của hộ gia đình ông Điêu Văn San, bà 

Mào Thị Hơ, thuộc địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, đất tại 

thửa đất số 3 tại tờ bản đồ số 3, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 

116239, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00177 do UBND 

thị xã Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình ông Điêu Văn 

San, bà Mào Thị Hơ, địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay). 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho ông Điêu Văn San, bà Mào Thị Hơ. Trường hợp 

ông Điêu Văn San, bà Mào Thị Hơ không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt 

thì lập biên bản; niêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND phường Sông Đà, tại 

nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư Tổ 5, phường Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Giám 

đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia đình ông 

Điêu Văn San, bà Mào Thị Hơ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 164/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi 1.564,9 m2 đất của hộ gia đình ông Chìu Văn Thiện, 

thuộc địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, đất tại thửa đất số 23 tại 

tờ bản đồ số 3, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 

116022, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00197 do UBND 

thị xã Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình ông Chìu Văn 

Thiện, địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay). 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho ông Chìu Văn Thiện. Trường hợp ông Chìu Văn 

Thiện không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì lập biên bản; niêm yết 

Quyết định này tại trụ sở UBND phường Sông Đà, tại nơi sinh hoạt chung của 

cộng đồng dân cư Tổ 5 phường Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử của thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia 

đình ông Chìu Văn Thiện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 165/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi 446,0 m2 đất của hộ gia đình ông Chìu Văn Tôn, bà Lò 

Thị Lượng, thuộc địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, đất tại thửa 

đất số 29 tại tờ bản đồ số 3, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 

116252, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00190 do UBND 

thị xã Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình ông Chìu Văn 

Tôn, bà Lò Thị Lượng, địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay). 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho ông Chìu Văn Tôn, bà Lò Thị Lượng. Trường 

hợp ông Chìu Văn Tôn, bà Lò Thị Lượng không nhận Quyết định này hoặc vắng 

mặt thì lập biên bản; niêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND phường Sông 

Đà, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư Tổ 5 phường Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Giám 

đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia đình ông 

Chìu Văn Tôn, bà Lò Thị Lượng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 166/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi 1.003,9 m2 đất của hộ gia đình ông Điêu Văn Đức, bà 

Chìu Thị Bích Ngọc, thuộc địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, 

đất tại thửa đất số 2 tại tờ bản đồ số 1, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 

116224, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00162 do UBND 

thị xã Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình ông Điêu Văn 

Đức, bà Chìu Thị Bích Ngọc, địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay). 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho ông Điêu Văn Đức, bà Chìu Thị Bích Ngọc. 

Trường hợp ông Điêu Văn Đức, bà Chìu Thị Bích Ngọc không nhận Quyết định 

này hoặc vắng mặt thì lập biên bản; niêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND 

phường Sông Đà, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư Tổ 5, phường 

Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia 

đình ông Điêu Văn Đức, bà Chìu Thị Bích Ngọc chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 167/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi 2.685,2 m2 đất của hộ gia đình ông Điêu Văn Chiếng, bà 

Vàng Thị Sung, thuộc địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, đất tại 

thửa đất số 22 tại tờ bản đồ số 3, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 

116215, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00153 do UBND 

thị xã Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình ông Điêu Văn 

Chiếng, bà Vàng Thị Sung, địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay). 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho ông Điêu Văn Chiếng, bà Vàng Thị Sung. 

Trường hợp ông Điêu Văn Chiếng, bà Vàng Thị Sung không nhận Quyết định 

này hoặc vắng mặt thì lập biên bản; niêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND 

phường Sông Đà, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư Tổ 5 phường 

Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia 

đình ông Điêu Văn Chiếng, bà Vàng Thị Sung chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 168/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi 534,9 m2 đất của hộ gia đình ông Lò Văn Quyền, bà Lò 

Thị Sáo, thuộc địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, đất tại thửa đất 

số 5 tại tờ bản đồ số 1, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 

116217, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00155 do UBND 

thị xã Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình ông Lò Văn 

Quyền, bà Lò Thị Sáo, địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay). 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho ông Lò Văn Quyền, bà Lò Thị Sáo. Trường hợp 

ông Lò Văn Quyền, bà Lò Thị Sáo không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt 

thì lập biên bản; niêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND phường Sông Đà, tại 

nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư Tổ 5 phường Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Giám 

đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia đình ông 

Lò Văn Quyền, bà Lò Thị Sáo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 169/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi 1.406,5 m2 đất của hộ gia đình ông Điêu Văn Van, bà Lò 

Thị Ký, thuộc địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, đất tại thửa đất 

số 36 tại tờ bản đồ số 3, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 

116219, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00157 do UBND 

thị xã Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình ông Điêu Văn 

Van, bà Lò Thị Ký, địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay). 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho ông Điêu Văn Van, bà Lò Thị Ký. Trường hợp 

ông Điêu Văn Van, bà Lò Thị Ký không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì 

lập biên bản; niêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND phường Sông Đà, tại nơi 

sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư Tổ 5 phường Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Giám 

đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia đình ông 

Điêu Văn Van, bà Lò Thị Ký chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 170/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi 746,7 m2 đất của hộ gia đình bà Chui Thị Hom, thuộc địa 

chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, đất tại thửa đất số 12 tại tờ bản đồ 

số 3, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 

116192, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00138 do UBND 

thị xã Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình bà Chui Thị 

Hom, địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay). 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho bà Chui Thị Hom. Trường hợp bà Chui Thị 

Hom không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì lập biên bản; niêm yết 

Quyết định này tại trụ sở UBND phường Sông Đà, tại nơi sinh hoạt chung của 

cộng đồng dân cư Tổ 5 phường Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia 

đình bà Chui Thị Hom chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 171/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi 1.278,0 m2 đất của hộ gia đình ông Lù Văn Duyên, bà Lò 

Thị Thương, thuộc địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, đất tại thửa 

đất số 22 tại tờ bản đồ số 1, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 

116255, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00148 do UBND 

thị xã Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình ông Lù Văn 

Duyên, bà Lò Thị Thương, địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay). 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho ông Lù Văn Duyên, bà Lò Thị Thương. Trường 

hợp ông Lù Văn Duyên, bà Lò Thị Thương không nhận Quyết định này hoặc 

vắng mặt thì lập biên bản; niêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND phường 

Sông Đà, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư Tổ 5, phường Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia 

đình ông Lù Văn Duyên, bà Lò Thị Thương chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 172/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi 1.259,1 m2 đất của hộ gia đình ông Lù Văn Luyện, bà Lù 

Thị Mắn, thuộc địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, đất tại thửa 

đất số 35 tại tờ bản đồ số 3, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 

116233, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00172 do UBND 

thị xã Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình ông Lù Văn 

Luyện, bà Lù Thị Mắn, địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay). 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho ông Lù Văn Luyện, bà Lù Thị Mắn. Trường hợp 

ông Lù Văn Luyện, bà Lù Thị Mắn không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt 

thì lập biên bản; niêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND phường Sông Đà, tại 

nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư Tổ 5, phường Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Giám 

đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia đình ông 

Lù Văn Luyện, bà Lù Thị Mắn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Chui Văn Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 173/QĐ-UBND       Mường Lay, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã 

Mường Lay; 

Căn cứ Thông báo số 101-TB/TU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Thị ủy Mường Lay về việc cho chủ trương thu hồi đất do người sử 

dụng đất tự nguyện trả lại đất tại bãi tưới Pa Cô của các hộ dân Tổ dân phố 5, 

phường Sông Đà, thị xã Mường Lay; 

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

32/TTr-TNMT ngày 11 tháng 3 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi 350,1 m2 đất của hộ gia đình bà Lò Thị Dơn, thuộc địa 

chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay, đất tại thửa đất số 1 tại tờ bản đồ 

số 3, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay. 

(Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 

116220, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 00158 do UBND 

thị xã Mường Lay cấp ngày 30 tháng 5 năm 2016 cho hộ gia đình bà Lò Thị 

Dơn, địa chỉ Tổ 5, phường Sông Đà thị xã Mường Lay). 

Lý do thu hồi đất: Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (theo quy 

định tại điểm c khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013). 



 

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

cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch UBND phường Sông Đà thị xã Mường Lay có trách nhiệm 

giao Quyết định thu hồi đất cho bà Lò Thị Dơn. Trường hợp bà Lò Thị Dơn 

không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì lập biên bản; niêm yết Quyết định 

này tại trụ sở UBND phường Sông Đà, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng 

dân cư Tổ 5, phường Sông Đà. 

2. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang 

Thông tin điện tử thị xã Mường Lay.  

3. Giao UBND phường Sông Đà quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. 

Điều 3. 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2021.  

2. Chánh Văn phòng thị xã; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai; Chủ tịch UBND phường Sông Đà, hộ gia 

đình bà Lò Thị Dơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Chui Văn Thành 
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