
UY BAN NHAN DAN CQNG IIOA XA HQI CHU NGHL& VIT NAM 

TINH QUANG TRI Dc 1p - Ti do - Hnh phüc 

so:,132  /QD-UBND Quáng Trj, ngày22tháng  7  nàm 2020 

QUYET DNH 
V vic diu chinh din tIch chuyn miic dIch sfr ding dt 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TRj 

Can cjLut Td chzIc chInh quyn djaphirnng ngày 19/6/2015; 

Can thLut Da't dai ngày 29 tháng 11 näm 2013; 

Can cz'tNghi djnh sá 43/2014/ND-CP ngày 15 tháng 5 nárn 2014 cia C'hInh 
phi quy djnh chi tiét thi hành mçät so diêu cia Luç2t Dat dai; Nghj djnh sO 
01/201 7/ND-CT ngày 06 tháng 01 nãm 2017 cia ChInh phi tha dOi, bó sung rnót 
sO Nghi djnh quy djnh chi tiêt thç hành Lut Dat dai; 

Can cii' Thông tu' s 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 nám 2014 cza B5 

trtr&ng Bç3 Tài nguyen và MOi tru'&ng quy djnh ye hO s0 giao dat, cho thuê dat, 

chuyên myc dIe/i th dyng dat, thu hOi dât, 

Can cü' Nghj quyê't sd 149/NQ-HDND ngày 04/6/2019 cza HDND tin/i ye vic 
ban dâu giá 04 try sà lam vic thuç5c UBND thj xä Quthng Trf quán l; 

Can c& Quyêt djnh sd 2614/QD-UBND ngày 30/9/2019 cza UBND tinh v vic 
ho sung c4 an và chi tiêu chuyên myc dlch s& dyng dat vào ké hogch th dyng dOt 
nám 2019 thj xa Quáng Tn; Quyêt djnh sO 783/QD-UBND ngày 24/3/2020 cüa 
UBND tin/i ye vic diêu chinh eye bç5 Quy hogch chung xOy dy'ng thj xä Quáng Trj, 
tinh QuOng Trj den nám 2020, djnh hwOng den nOm 2030; 

Xét h so xin diu chin/i din tIch chuyn myc dIch st' dyng dOt cia UBND 
thj xd QuOng Trj và de nghj cüa GiOm dôc S& Tài nguyen và MOi trzr&ng tçzi T& 
trInh sO 21]4/TTr-STNMTflgày 16 tháng 7 näm 2020. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Diu chinh Diu I Quyt dnh s 1179/QD-UBND ngày 11/5/2020 

cüa UBND tinh nhu sau: 
Diu chinh din tIch chuyên mic dIch sr ding dt d thrc hin du giá quyn 

sr ding dat và tài san gän lien vOi dat dôi vâi khu dat Chi ciic Thuê thj xã Quàng Trj 
(nay là Phèng Kinh tê th xã Quãng Trj dang sr dicing) ttr 274,5m2  thành 327m2  dat 

thucmg mi, djch viii; thuc thra so 137 - t& bàn do so 14, phung 2, thj xà Quãng 

Trj (dâ dugc thu hôi, giao quàn l ti Quyêt djnh so 32401QD-UBND ngày 

28/11/2019 và cho phép chuyên mic dIch sü dicing dat tai Quyêt djnh so i 179/QD- 

UBND 11/5/2020 cüa UBND tinh). 



Ha S JJiIng 

Vj tn, ranh giéd thüa dt chuyn mvc dIch sr dung d.t duccc xác djnh theo 

ban do khu dat t' 1 1/500 do Van phông Dang k dat dai - Chi nhánh thj xä 
Quáng Trj 1p ngày 20/5/2020, ducc S& Tài nguyen và Môi truông xác nhn ngày 

16/7/2020. 
Diu 2. Các ni dung khác gi€t nguyen theo Quyêt djnh s 1 179/QD-UBND 

11/5/2020 cüa UBND tinh. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc k ut ngày k. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám d& S& Tài nguyen và MOi tru?ng, 
Giám dôc Van phông Däng k dat dai tinh, Chü tch UBND thj xã Quâng TrI, 
Chü tjch UBND phuông 2 Va Thu tru&ng các dcin vj có lien quan chju trách 

nhim thi hành Quyêt djnh này./.- 

Noi nhn: 
-NhuDiêu3; 
- Trung tarn tin hçc tinh; 
-LuuVT,TN. 

TM. U( BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TCH  7' 
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