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     Mường Lay, ngày 26 tháng 5 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất để thực hiện việc sát nhập, đổi tên các tổ bản, tổ dân phố 

thuộc thị xã Mường Lay 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY 

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

2015; 

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 Nghị định số 156/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc sát nhập, đổi tên các bản, tổ dân phố thuộc thành 

phố Điện Biên Phủ, huyện Mường Ẳng và thị xã Mường Lay; 

Căn cứ Tờ trình số 176/TTr-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2020 của UBND 

xã Lay Nưa thị xã mường Lay về việc đề nghị thu hồi đất rừng của cộng đồng 

dân cư bản Mé và bàn giao lại cho bản Tạo Sen quản lý, bảo vệ phát triển rừng; 

Căn cứ Thông báo số 48/TB-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2020 của 

UBND thị xã Mường Lay về việc thu hồi đất để thực hiện việc sát nhập, đổi tên 

các tổ bản, tổ dân phố thuộc thị xã Mường Lay; 

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Mường Lay tại 

Tờ trình số 75/TTr-TNMT ngày 19 tháng 5 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Thu hồi đất của cộng đồng dân cư bản Mé.  

- Địa chỉ: Xã Lay Nưa thị xã Mường Lay. 

- Phạm vi thu hồi:  

+ Thu hồi đất rừng tại Quyết định số 2161/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 

năm 2013 của UBND thị xã Mường Lay về việc giao đất, giao rừng cho cộng 

đồng dân cư bản Mé, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay với diện tích là 35,5 ha. 
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- Loại đất đang sử dụng: Đất lâm nghiệp. 

- Lý do thu hồi đất để thực hiện việc sát nhập, đổi tên các tổ bản, tổ dân 

phố thuộc thị xã Mường Lay. 

Điều 2. Các đơn vị có nhiệm vụ sau: 

1. Chủ tịch UBND xã Lay Nưa thị xã Mường Lay có trách nhiệm giao 

Quyết định thu hồi đất cho cộng đồng dân cư bản Mé. Trường hợp không nhận 

Quyết định này hoặc vắng mặt thì lập Biên bản, niêm yết công khai Quyết định 

này tại trụ sở UBND xã Lay Nưa, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư 

bản Mé xã Lay Nưa. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã thu hồi giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất của cộng đồng dân cư bản Mé và tham mưu giúp UBND thị xã 

Mường Lay giao đất cho đơn vị thực hiện quản lý, bảo vệ phát triển rừng. 

3. Văn phòng thị xã có trách nhiệm đăng tải Quyết định thu hồi đất của 

cộng đồng dân cư bản Mé trên Trang thông tin điện tử của thị xã Mường Lay.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

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

tịch UBND xã Lay Nưa; cộng đồng dân cư bản Mé và thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan 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 

 

 

 

 

 

Vũ Xuân Linh 
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