
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHIJ NGHIA VItT NAM 
TINU QUANG TR! 

So,2O5/QD-UBND Quáng Trj, ngây9thang  7  nãm 2020 

QUYET DNH 
A A. A . A A Ye viçc thu hoi mQt phan diçn tich dat quoc phong cua Sir doan 968 
ti phirong 3, thành ph Bong Ha dé giao da phuo'ng qun I 

Uc' BAN NHAN DAN T!NH QUANG TRI 

Can c Lut Td chi'c ChInh quyn dja phuung ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Cãn ci Lu1r Dat dai ngày 29 tháng 11 nám 2013; 

Cán c& Nghj djnh so: 43/2014/ND-cP ngày 15 than?  5 näm 2014 cüa 
Chjnh pin quy dinh chi tiêt thi hành mót sO diêu cia Lut Dat dai; 

Can cii' Nghj djnh sd: 01/2017/ND-cP ngày 06 tháng 01 nám 2017 cia 
ChInh phü tha dôi, hO sung mç5t sO nghj dinh quy djnh chi tiêt thi hành Lut Dat 
dai, 

Cán cz Thông tu sO': 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 nárn 2014 cüa 
Bç5 tru'àng Bó Tài nguyen và Mói truOng quy djnh ye hO so' giao dat, cho thuê 
dct, chuyên myc dIch th dyng dat, thu hOi dát, 

Xét hO' Sci xin d nghj thu hi dát cüa Swdoàn 968 và d nghj cia Giám dác 
Sà Tài nguyen và MOi triràng tai Ta trInh sO 14092/TTr-STNMT ngày 17 tháng 
6 nám 2020. 

QUYET IMNH: 

Biu 1. Thu hi 1 .485m2  dt cüa Su doãn 968 dang quãn 1, thuc thira dt 
so 447 - t bàn do dja chInh so 09 cüa phu&n 3, thành phô Dong Ha trong tOng 
sO 46.685m2  dat dã ducrc UBND tinh cap giây chirng nhn quyên sir di,ing dat, 
quyên sà hüu nhà va tài san khác gän lien vâi dat sO BD 015210 cho Si.r doàn 
968 (su doàn b), dê giao cho UBND thành phô Dông Ha quân 1. 

Vi trI, ranh gi&i khu dt thu hi dugc xác djnh theo bàn d khu dat thu hi 
t 1 1/500 Cong ty TNFll-I MTV Kháo sat và Do dc BInh Nguyen 1p ngày 
15/4/20 19, &rçlc Si Tài nguyen Va Môi tri.rng xác nhn ngày 17/6/2020. 

Diu 2. Giao nhim vi cho các ca quan, t chüc thirc hin vic thu hi dt 
cu the nhi.r sau: 

1. S& Tài nguyen và Môi tru&ng t chrc thu hi dt tai thirc dja dé giao 
UBND thành phô Dông Ha quán 1; chi do thirc hin chinh I ho sci dja chInh. 

2. UBND thành ph Dông Ha thirc hin vic quãn 1 nba ni.râc di vi khu 
dat thu hôi ducrc bàn giao; xem xét quy hoach khu dat ducic giao quãn 1' vào 

Dc Ip - TU' do - Hanh phüc 



TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU T4CH  1t 

Nol nhn: 
-NhuDiêu3; 
- Trungtâm tin hçc tinh; 
-LiuVT,TN. 

Ha S Dng 

giai don 2021 - 2030 d trin khai thirc hin, nhâm darn bão quy&n lçii chInh 
dáng cüa các ho gia dInh, cá nhân dã thrçc Su doàn 968 bô trI si:r dung theo ding 
quy djnh cüa pháp 1ut. 

3. Su doàn 968 np 1i bàn g& giy chrng nh.n quyn six ding dt, quyn 
sâ hüu nhà i và tai san khác gän lien vói dat so BD 015210 cho Sr Tài nguyen 
và Môi tnr?Yng dê thrc hin chinh 12 hoc 1p ho so cap dôi 1i giây chrng nh.n 
theo quy djnh. 

4. UBND phuông 3 niêrn yt Quyt djnh nay tai  tri1 s& UBND phixng, nhà 
van hóa khu phô no'i có dat bj thu hôi. 

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

Chánh Van phông UBND tinh, Giám d6c S Tài nguyen và Moi tn.thng, 
Thu tnr&ng các Ban, ngành có lien quan; Chü tjch UBND thành phô Dông Ha, 
ChU tjch UBND phu&ng 3 và Six doãn truàng Six doàn 968 chju trách nhim thi 
hành Quyêt djnh nay. 

Van phông UBND tinh chju trách nhim dua Quyêt djnh nay len Trang 
thông tin din tü tinh.I.- 
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