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Quáng Tr/, ngay,Z9thang  7  nàm 2020 

QUYET DNH 
A A A Ye viçc thu hoi dat de xay dirng cong trinh: 

Kiêt 182 throng Ly Thuông Kiit, phu*ng 5, thành phô Bong Ha 

U BAN NHAN DAN TINH QUANG TRI 

Can ci LuU Td chic chInh quyn cl/a phu'ong ngày I9/6/2015, 

Can ciLut Dá't dai ngày29 tháng 11 nárn 2013; 

Can ci Nghj cl/nh só 43/2014/ND-CP ngày 15 tháng 5 nám 2014 cüa ChInh 
phi quy dinh chi tiêt thi hành mót so diéu cüa Luát Dat dai; 

Can ci Thông tu' s 30/2014/T17'-BTNIvfT ngày 02 tháng 6 nám 2014 cza B5 
trithng B5 Tài nguyen và MOi trzthng quy cl/nh ye ho sd giao dat, cho thuê dat, 
chuyên myc dIch si'r dyng dat, thu hói dát, 

Can cá Ngh/ cl/nh sO' U1/2017/ND-CP ngày 06 thángOl nàm 2017 cza 
ChInh phz tha dOi, bO sung m3t so Nghf cl/nh quy cl/nh chi tiCt thi hành Lut Dat 
dai; 

C'än c& Quyê't cl/nh sO' 921/QD-UBND ngày 07/4/2020 cia UBND tinh ye vic 
phê duyt Ice hogch si'c dyng dat nám 2020 thânh phO DOng Ha; 

Xét hc sü xin thu hi dá't cza Ban Quán lj dr an ddu tu' xdy dyng thành phO' 
DOng Ha và dê ngh/ cla Giám dOc S& Tài nguyen và MOi triràng tgi Ta trInh sO 
2200/TTr-STNMT ngày 23 tháng 7 nám 2020. 

QUYET fMNH: 

Diu 1. Thu h& 593m2  dt do UBND phuing 5 quãn 1 (Trong do: Dt giao 
thông: 440m2, dat bang chua sr dung: 153m2); thuc các thira dat so 200, 200/1 - 
t1 ban do dja chInh so 23 cüa phi.thng 5, thành phô Dông Ha dê xây dirng cong 
trInh: Kit 182 dung L Thir&ng Kit. 

Vi trI, ranh giài khu dAt thu hM duc xác djnh theo bàn d khu dAt, t 1 
1/1000 do Cong ty TN}IH MTV khào sat và do d?c  Binh Nguyen !p ngày 
20/6/2020, thrcic Sâ Tài nguyen vâ MOi trtrng xác nh.n ngày 23/7/2020. 

Diu 2. Giao nhiêm vii cho các Co quan, th chfrc th?c hiên vic thu hi dat, 
Cu the nhi.r sau: 

- UBND phu&ng 5 có trách nhirn niêm yt Quy& djnh nay tii tri s UBND 
phung, nth sinh hot chung cüa cong dông dan CU. 



TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TCH( 

Ha S5' Bong 

- Trung tam Phát trin qu9 dt thành ph Dông Ha chü trI, phi hçip vii Ban 
Quán 1 dir an dâu tii xây drng thành phô Dông Ha và các don vj, cá nhân có lien 
quan thrc hin vic chi trá kinh phi bôi thung, ho trçi. 

- Si Tài nguyen và Môi trithng trInh UBND tinh ban hânh Quy& djnh giao 
dat cho Ban Quân l du an dâu tu xây dimg thành phô Dông Ha dê sr diing xây 
dirng cong trInh sau khi hoàn thành cong tác bôi thi.r?mg, ho trçl, tái djnh cu theo 
quy dlnh. 

4. Van phàng UBND tinh chju trách nhim &ra Quyt djnh nay trén Trang 
Thông tin din ti:r tinh. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc k tr ngày k. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc S& Tãi nguyen và Môi trithng, 
Chü tjch UBND thành phô Dông Ha, Giám dôc Trung tam Phát triên qu5 dat 
thãnh phô Dông Ha, Giám dôc Ban Quán l dir an dâu tu xây dirng thành phô 
Dông Ha, Chü tjch IJBND phiiing 5 và các chü sr dung dat có lien quan chju 
trách nhim thi hành Quyêt djnh này./.j- 

Nuinhán: 
-NhirDiêu3; 
-Luu:VT,TN. 
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