
UYBAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIETNAM 
TINH QUANG TRI Dôc lap - Tu do - Hanh Ph tIC 

SÔ42S  /QD-UBND Quáng Tn, ngayAS fháng  5  nám 2020 

QUVET D!NH 
Vê vic giao dat dê xây dyng cong trInh: 

Phat triên dim dan ctr xã Gb M5 (giai don 2) 

U( BAN NHAN DAN TiNH QUANG TR! 

Can th Lut i'd ch&c chInh quyén dja phuo'ng ngày 19/6/20/5; 

Can ci Lut Dá't dai ngây 29 tháng 11 nám 2013,' 

Can ct Ngh/ djnli sd 43/2014/ND-CP ngày 15 tliáng 5 nám 2014 cüa C'hInh 
phü quy djnh chi tiêt thi hành rn5t sO diêu cia Luct dat dai; Ng/ii djnh sO 
01/2017/ND-CF ngày 06 tháng 01 näm 2017 cüa ChInh pliu süa dOi, bó sung m3t 
so Nghf djnh quy dinh chi tiét thi hành Luát DOt dai; 

can th Thông tu' so 30/2014/17'-BTNMT ngày 02 thOng 6 nãm 20/4 cüa B 
tru'àng Bó Tài nguyen và MOi truàng quy djnh ye hO sc giao dOt, cho thuê dOt, 
chuyên myc dIch szè dyng dOt, thu hOi dOt, 

Can ci Quyet djnhsd 1022/QD-UBND ngày 17 thOng 4 nOm 2020 cua UBND 
tinh ye vic phê duyt ké hogch th dyng dat náni 2020 cüa huyn Gio Linh: 

Xét h sa Xlii giao ddt cza Uy ban nhOn dOn huyn Gb Linh và theo d nghj 
cza Giám dóc SO' Tài nguyen và MOi tnithng ti Ta trinh sO /29//TTr-STNMT ngOy 
08 thOng 5 nám 2020. 

QUYET DiNH: 

Diu 1. Giao UBND huyn Gb Linh quân 1', sü diing 49.771 m2  dat (Dã dirge 
UBND tinh thu hôi ti Quyét djnh so 418/QD-UBND ngày 14/02/2020); 193, 194 
- ti bàn dO dla  chinh so 30 cUa thj trân Gb Linli và thU'a sO 172, 173, 174, 175, 
176, 177, 178, 179, 180 - t& bàn do dia chInh so 40 cua xã Gb M9, huyn Gio 
Linh dê xây dirng cong trInh Phát triên diem dan cu xâ Gio M (giai doan 2). 
Trong do: 

+ Ti thj trân Gio Linh: 378rn2  Mt; 

+ Tai xã Gio M9: 49.3 93m2  dat 

- Thñ hn giao dat: Dn khi hoàn thành dr an. 

- HInh thrc giao dAt: Nhà ni.ràc giao dAt không thu tin sü dyng dAt. 

- Vi trI, ranh giOi giao dAt duqc xác dnh theo các tä ban dâ khu dat, ty I 1/1000 
do Cong ty TNT-IH MTV Tu van do dc ban dO Tiên Phát Itp ngày 24/4/2020, dirge 
Sâ Tab nguyen và MOb trithng xác nhn ngày 08/5/2020. 



TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU T!CH /t' 

- Sau 12 tháng k tr ngày &rcic giao dt ti thirc dja ma UBND huyn Gio 
Linh không sCr d1ng hoc sü diing không dung rnvc  d.Ich duqc giao thI Nhà nu6c 
së thu hôi dat theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 2. Giao nhim vii cho các dn vi có lien quan to chüc thçrc hin các 
cong vic sau day: 

1. Sâ Tâi nguyen và Môi truông: 

- Thông báo cho UBND huyn Gio Linh np phI, 1 phi theo quy djnh; 

-Trong thai hn không qua 10 ngày lam vic k t& ngãy có quyt dlnh  giao 
dat, to chtrc bàn giao dat trên thirc dja cho UBND huyn Gio Linh quãn 1, six 
diing. 

2. Van phông Dãng k' dt dai tinh thirc hin vic chinh 1 h sci dja chinh. 

3. Van phông UBND tinh chju trách nhim dua Quyt djnh nay len Trang 
thông tin din tü tinh. 

Diêu 3. Quyt djnh nay có hiu lyt k t ngày k. 

Chánh Van phOng UBND tinh, Giám dc S& Tài nguyen yà Môi trixng, Chü 
tjch UBND huyn Gio Linh, Giárn dôc Van phông Däng k dat dai tinh, ChU tich 
UBND thj trân Gio Linh, Chü tjch UBND xã Gio M vâ Thu tnróng các dcin vj có 
lien quan chu trách nhirn thi hành Quyêt djnh này./.&t 

No'i ,zhôn: 
-  Nlnr Eliêu 3; 
- Trung tam tin hQc tinh; 
-LtruVT,TN. 
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