
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Phê duyệt Phương án sử dụng đất của UBND huyện Ia Grai đối với diện 

tích 8,941 ha đất Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Grai trả về địa phương quản lý 

tại thị trấn Ia Kha, xã Ia Hrung và xã Ia Bă, huyện Ia Grai 

   

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ 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 Điều 46 - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 

2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

 Căn cứ Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ 

về sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty 

nông, lâm nghiệp; 

 Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/01/2015 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn xây dựng đề án và phương án tổng thể sắp 

xếp, đổi mới Công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 

17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT ngày 26/02/2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về lập Phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh 

giới sử dụng đất; đo đạc lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, 

cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất đối với Công ty nông, lâm nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh Gia 

Lai về việc Phê duyệt Phương án sử dụng đất sau cổ phần hoá của Công ty TNHH 

MTV Cà phê Ia Grai tại huyện Ia Grai và huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai; 

Xét Tờ trình số 143/TTr-UBND ngày 22/12/2020 của UBND huyện Ia 

Grai về việc xin phê duyệt Phương án sử dụng đất trả về địa phương tại Công 

ty TNHH MTV Cà phê Ia Grai. 

 Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 204/TTr-

STNMT ngày 19/01/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH GIA LAI 
 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Gia Lai, ngày       tháng      năm 2021 



2 

 

Điều 1. Phê duyệt Phương án sử dụng đất của UBND huyện Ia Grai đối 

với diện tích 8,941 ha đất Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Grai trả về địa 

phương quản lý tại thị trấn Ia Kha, xã Ia Hrung và xã Ia Bă, huyện Ia Grai; gồm 

các nội dung như sau: 

I. Hiện trạng tổng diện tích đất Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Grai trả 

về địa phương tại thị trấn Ia Kha, xã Ia Hrung và xã Ia Bă, huyện Ia Grai là: 

8,941 ha (theo Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh Gia 

Lai về việc Phê duyệt Phương án sử dụng đất sau cổ phần hoá của Công ty TNHH 

MTV Cà phê Ia Grai tại huyện Ia Grai và huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai); chi tiết 

như sau: 

 1. Tại thị trấn Ia Kha : 0,11 ha (đất nông nghiệp). 

 2. Tại xã Ia Hrung : 6,761 ha (đất nông nghiệp). 

 3. Tại xã Ia Bă : 2,07 ha (đất nông nghiệp). 

 II. Phương án sử dụng tổng diện tích 8,941 ha đất theo đề nghị của 

UBND huyện Ia Grai sau khi nhận bàn giao từ Công ty TNHH MTV Cà phê Ia 

Grai (đã đối chiếu với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ia Grai; kế 

hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại thị trấn Ia Kha, xã 

Ia Hrung và xã Ia Bă, huyện Ia Grai); phân bổ cụ thể như sau: 

1. Diện tích đo đạc để giao, cho thuê và cấp GCNQSD đất cho các hộ 

dân: 5,411 ha (tại xã Ia Bă: 2,07 ha đất nông nghiệp và tại xã Ia Hrung: 3,341 

ha). 

 2. Diện tích quy hoạch xây dựng nông thôn mới: 3,53 ha. Trong đó: 

 a) Tại xã Ia Hrung (3,42 ha): Nhà văn hóa và sân thể thao thôn 1, 2, 3; 

Trường mầm non 20/10 và Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. 

 b) Tại thị trấn Ia Kha (0,11 ha): Nhà văn hóa thôn 1, 2. 

(Như Bản đồ bố trí sử dụng đất được UBND huyện Ia Grai ký xác nhận kèm 

theo Phương án sử dụng đất trả về địa phương lập ngày 22/12/2020). 
 

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 tại Quyết định này, giao các đơn vị liên quan 

có trách nhiệm thực hiện các nội dung sau: 

 1. UBND huyện Ia Grai: Hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh (thông qua 

Sở Tài nguyên và Môi trường) xem xét, quyết định thu hồi diện tích 8,941 ha đất của 

Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Grai và giao lại cho địa phương quản lý. Triển 

khai thực hiện theo đúng Phương án sử dụng đất trả về địa phương đã được phê 

duyệt. 

 2. Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Grai: Tiếp tục phối hợp với chính 

quyền địa phương để xử lý các vấn đề phát sinh và cung cấp các nội dung, hồ sơ có 

liên quan đến diện tích 8,941 ha đất trả về địa phương. 

 3. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành có liên quan theo 

dõi và hướng dẫn UBND huyện Ia Grai thực hiện đúng Phương án sử dụng đất trả 



3 

 

về địa phương đã được phê duyệt. Tổng hợp hồ sơ, trình UBND tỉnh thu hồi 

diện tích 8,941 ha đất của Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Grai và giao lại 

UBND huyện Ia Grai quản lý để thực hiện theo Phương án sử dụng đất đã được 

phê duyệt. 
 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - 

Thương binh và Xã hội; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Ia 

Grai; Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và Giám đốc Công ty TNHH MTV 

Cà phê Ia Grai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

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

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh;     

- Lưu: VT, TTTH, KTTH, NL. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Tiến Đông 
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