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Sô:425/QD-UBND Quáng Tn, ngayg tháng5 iiäm 2020 

QUYETBINH 
v1 vic giao dat (dQ1 1) dê xãy dyng cong trmnh: Xây dyng co So' h tang 

7 A • A A Khu do thi ho -Dap Thanh, th tran Dien Sanh 

U'' BAN NHAN DAN T!NH QUANG TR! 

can c& Lut To chic chInh quyJn dja phzco'ng ngày /9/6/2015; 

can cá' Luat  Dt dai ngày 29 tháng ii näm 2013; 

Can c& Nghj djnh s 43/2014/ND-CT ngây 15 tháng 5 nàm 2014 cüa chInh 
phii quy djnh chi tiêt thi hành rn5t so diêu cia Lut Dat dai; Nghj djnh sO 
01/2017/ND-CP ngày 06 ththng 01 nàm 2017 ca ChInh phu sia dói, hO sung rn5t 
so Nghj ã'/nh quy dinh chi tie! thi hành Lut DOt &ai: 

Can ci ThOng tu sd 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 nani 2014 cia Bç5 
trzthng B5 Tài nguyen và MOi tru'071g quy d(nh ye ho so' giao dat, cho thuê dat, 
chuyên myc dIch su dyng dat, thu hói dOt, 

Can ci Quyt djnh sd 1050/QD-UBND n$y 22 tháng 4 nám 2020 cia 
UBND tinh ye vic phê duyt ké /iogch sü' dyng dOt näni 2020 huyén Hal Lang: 

Xét h so' xin giao dot ctha Ban QuOn lj dy' On dcu tu xOy dyng vO PhOi trkn 
qu9 dOt huycn HOi Lang và theo dé nghj cüa Giám dOc Sà Tài nguyen vO MOi 
trwàng tgi T trInh sO 1309/TTr-STNMT ngày 08 tháng 5 nOm 2020. 

QUYET DIN H: 

Oiu 1. Giao Ban Quán 1' dr an du tu xây ding và Phát trin qu dAt huyn 
Hãi Lang sü' diing 37.841rn2  dat (Dã dt.rqc UBND huyn Hãi Lang thu hôi tai 
Quyêt cljnh so 266/QD-UBND rlgày 31/5/2018 Va Quyét djnh so 166/QD-UBND 
ngày 3 1/3/2020); thuôc thcra so 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 
259, 260, 261 - ti ban do dja chInh sO 06 cüa th trân Hãi Lang (nay là thj trãn 
Diên Sanh), huyn Häi Lang dé xây dirng cOng trinh: Xãy dirng Co sâ h tang Khu 
do thj ho Dp Thanh, thj trân Diên Sanh (dgt 1). Trong do: 

+ Dat & tai do thj: 18.539m2; 

+ DAt giao thông: 17.65 8rn2; 

+ tMt cong trInh cOng cong:  1 .644m2. 

- Th&i han  giao dAt: Dn khi hoàn thãnh dtr an. 

- Hmnh thüc giao dAt: Nhã nuOc giao dAt khOng thu tin scr diing dAt. 



TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 

PHO CHU TICI-I  7't' 

- Vj trI, ranh gi&i giao dt duoc xác djnh theo t bàn d thcra dt, t' 1 1/1.000 
do Chi nhánh Van phàng DAng k dat dai huyn Hâi Lang Ip ngày 20/4/2020, 
duqc Sâ Tài nguyen và Môi tri.thng xác nhn ngày 08/512020. 

- Sau 12 tháng ké tr ngày duçic giao dt ti thrc dja ma Ban Quán ! di an 
du tu xây dng va Phát trin qu dAt huyn Hai Lang không sir ding hoc sü ding 
không dUng mic dIch duçc giao thI sê thu hôi dat theo quy djnh cUa pháp 1ut. 

Diu 2. Giao nhim vi cho cci quan, &ln vj to chtrc thuc hin các cong vic 
sau day: 

1. Sâ Tài nguyen và Môi tnthng: 

- Thông báo cho Ban Quãn 19 dir an dAu tu xây drng và Phát triên qu5' dAt 
huyn Hái Lang nôp phi, 1 phi theo quy djnh; 

- Trong thai hn không qua 10 ngày lam vic k tr ngày Co Quyt djnh giao 
dat, t6 chirc bàn giao dat trên thirc dja cho Ban Quán 19 dir an dâu tu xây dung và 
Phát trin qu dat huyn Hài Lang sl~ diing. 

2. UBND huyn Hái. Lang chi do Ban Quãn 19 dr an dAu tu xây dimg và Phát 
trik qu5 dat huyn Hal Lang dua dat vào sü diing và 1p  ho sa giao dat dôi vâi 
phân dat cOn 1i theo dt.ng quy dlnh. 

3. Van phOng Dãng k9 dAt dai tinh thirc hin vic chinh 19 h sa dja chInh. 

4. van phOng UBND tinh chju trách nhim dua Quyêt djnh nay len Trang 

thông tin din tcr tinh. 

Diu 3. Quy& djnh nay có hiu hrc k tr ngày k9. 

Chánh Van phOng UBND tinh, Giárn déc Sâ Tâi nguyen và Môi truäng, ChU 
tjch UBND huyn Hal Lang, Giám doe Ban Quãn 19 dir an dAu tu xây dtmg và Phát 
triên qu dat huyn Hal Lang, Giárn doe Van phOng Däng k9 dat dai tinh, ChU tjch 
UBND thj trân Diên Sanh và ThU truâng các dcn vi có lien quan chlu  trách nhim 
thi hành Quyêt dnh nay.!.  ,J' 

Noi nit i ii: 
-  NIu.r Diêii 3 
- Trung tarn tin hoc tinh; 
-LuuVT,Th. 
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