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NGHỊ QUYẾT 

Về Danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2023 tỉnh Cà Mau 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU  

KHOÁ X, KỲ HỌP THỨ TÁM 

 

 

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 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

Xét Tờ trình số 169/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Nghị quyết về Danh mục dự án cần thu 

hồi đất năm 2023 tỉnh Cà Mau; Báo cáo thẩm tra số 143/BC-HĐND ngày 28 

tháng 11 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; 

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa X, Kỳ họp thứ Tám đã thảo luận và 

thống nhất. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Chấp thuận Danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2023 tỉnh Cà 

Mau, gồm: 13 công trình, dự án để thực hiện mục đích phát triển kinh tế - xã hội 

vì lợi ích quốc gia, công cộng, với tổng diện tích đất thu hồi 43,25 ha (chi tiết tại 

Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Thống nhất điều chỉnh diện tích đất thu hồi và mức kinh phí chi 

bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 110kV từ trạm 220kV Cà 

Mau 2 - Trần Văn Thời tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất năm 2021 tỉnh Cà Mau (chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 
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Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này và có 

trách nhiệm giao Ủy ban nhân dân cấp huyện cập nhật các dự án, công trình nêu 

trên vào Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định. 

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 

thực hiện Nghị quyết.  

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa X, Kỳ họp 

thứ Tám thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022./. 

 

Nơi nhận:             CHỦ TỊCH                                               
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;                                                                                      
- Chính phủ;                                                                               

- Bộ Tài chính; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường ; 

- Thường trực Tỉnh uỷ;                                                                                    
- Ủy ban nhân dân tỉnh;                                                                                                
- BTT. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;                                                               
- Đại biểu HĐND tỉnh;                                                                      
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;                                           Nguyễn Tiến Hải   
- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố;                                          
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT. 

 


