
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
TNH QUANG TR! Dc Jp - Tir do - Hnh phüc 

S: ,1gJ45fQDUBND Quáng Trj, ngày,2.4 tháng nám 2020 

QUYET DNH 
Ve vice giao dat de xay thing cong trinh: Khu dan cu tren da ban 

các xa, th trn, huyn Triêu Phong (dçrt 1 - nãm 2020) 
IJa dim: Thi trn Ai Tur 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TRI 

Can ci Lu2t To chi'c chInh quyn djaphuv'ng ngày 19/6/2015, 

Can cz' Lut Da't dai ngày 29 tháng 11 nám 2013; 

Can ci Nghj djnh s 43/2014/ND-CT ngày 15/5/2014 cüa ChInh phz quy 
dinh chi tiêt thi hành môt so diéu cia Luát dat dai; Nghj djnh sO 0 1/20] 7/ND-CT 
ngây 06/01/2017 cüa ChInh phi s4a dOi, bO sung m5t sO Nghj djnh quy dfnh chi 
tie,' thi hành Luât Dat dai; 

C'ãn ct Thông tu' sO' 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 nàm 2014 cza B 
trzthng Bç5 Tài nguyen và MOi trwàng quy djnh ye hO so' giao ãát, cho thuê dat, 
chuyén myc dIch sz dyng dat, thu hOi dat; 

Can ct' Quyê't djnh sO' 995/QD-UBND ngày 15/4/2020 cüa UBND tinh ye vic 
phé duyt Ice hogch s& dyng dat nám 2020 cia huyn Triu Phong. 

Xet h sa xin giao ddt cia Ban Quán l dr an ddu tu' xáy dyng và Phát tr1e2n 
qu9 dat huyn Triu Phong, dé nghj cüa Giám dOc So' Tài nguyen và MOi tru'àng 
tgi To' trinh sO 2042/TTr-STNMT ngày 09 tháng 7 nám 2020. 

QUYET DLNH: 

Diu 1. Giao Ban Quãn 1,2 dir an du tu xây dçrng và Phát trin qu5' dAt huyn 
Triu Phong sir diing 2.34 1m2  dat (Dã ducic UBND huyn Triu Phong thu hôi ti 
Quyet djnh so 1095/QD-UBND ngày 02/7/2020), thuc thi.ra so 260 - ti bàn do dja 
chInh so io cüa thj trân Ai Ti'r, huyn Triu Phong dê xây dimg cong trInh: Khu dan 
cu trén dja bàn các xã, thj trân, huyn Triu Phong (dcit 1 - näm 2020); dja diem: Thj 
trân Ai Tü. 

- Thai han  giao dAt: Dn khi hoãn thành dçr an. 

- HInh thrc giao dAt: Nba nu9c giao dAt khOng thu tin sfr dung dAt. 

- Vj trI, ranh giài giao dAt di.rc xác djnh theo t bàn do thira dat, t5' 1 112.000 
do Chi nhánh Van phông Dang k dat dai huyn Triu Phong 1p ngày 02/7/2020, 
duçic Sâ Tâi nguyen và Môi trung xác nhn ngày 09/7/2020. 

- Sau 12 tháng k tir ngày ducic giao dAt tai thirc dja ma Ban Quán 1 d1r an 
dAu tu xay drng và Phát trin qu5' dat huyn Triu Phong không str dung hoc sà 
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ding không dung miic dIch duçic giao thI s thu hi dt theo quy djnh cüa pháp 
luât. 

Biu 2. Giao nhim vit cho ca quan, dan vj t chirc thtrc hin các cong vic 
sau day: 

1. Sâ Tài nguyen và Môi tnräng: 

- Thông báo cho Ban Quãn 1 dir an du tu xây drng vã Phát trin qu5 dt 
huyn Triu Phong np phi, 1 phi theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

- Trong th&i han  không qua 10 ngày lam vic ké tü ngày có Quyêt djnh giao 
dat, to chüc bàn giao dat trên thrc dja cho Ban Quàn 1)2 dr an dâu tu xây dirng và 
Phát triên qu9' dat huyn Triu Phong si:r diing. 

2. Van phOng Dang k)2 dt dai tinh thirc hin vic chinh 1)2 h sa dja chInh. 

3. Ban Quãn 1)2 d1r an du Pr xây drng và Phát trin qu5' dt huyn Triu Phong 
hoàn thành các thu tic có lien quan tnrâc khi triên khai dir an theo quy djnh cua 
pháp 1ut. 

4. Van phông UBND tinh chju trách nhim dua Quyt dnh nay len Trang 
thông tin din tCr tinh. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc kê tt ngày k)2. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc Si Tài nguyen và Môi tru&ng, Chü 
tjch UBND huyn Triêu Phong, Giám dôc Van phông Dãng k)2 dat dai tinh, Chü 
tjch UBND thj trân Ai Tr, Giám dôc Ban Quãn 1)2 dir ái dâu tu xây drng và Phãt 
triên qu dt huyn Triu Phong và Thu tnthng các dan vj có lien quan chju trách 
nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. /- 

Noi nhmn: 
- Nhir Diêu 3; 
- Trung tarn tin hçc tinh; 
-LLruVT,TN. 

Ha S5 Bong 
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