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QUYET D!NH 
A A h A A A A A 

Ve vlçc giao dat de xay dirng cong trinh: Diem dan cir nong thon 
xã Hãi Qu, huyn Hal Lang 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TRf 

Can c&Lut Td chzc chInh quyn djaphuvng ngày 19/6/2015; 

ãn ciLut idt dcii ngày 29 tháng 11 nãm 2013, 
2án c& Nghj djnh s 43/2014/ND-CP ngày 15 tháng 5 nãm 2014 cza chIn/i phz 

quy dinh chi tiêt thi hành mót so diêu cña Lut dat dai, Nghj djnh so 01/201 7/ND-cP 
ngày 06 tháng 01 nám 2017 cza chInhphi s&a dOi, bô sung m5t sO Nghj d/nh quy djnh 
chi tiêt thi hành Lut Dat dcii; 

Can cz Thông tu sd 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cza B5 trw&ng B5 Tài 
nguyen và MOi trwô'ng quy cl/nh ye hO Sci giao dat, cho thuê dat, chuyén myc dIch sfr 
dyng dat, thu hOi dát, 

Can cz Nghj quyt s 28/201 7/NQ-HDND ngày 14/12/2017 cia Hç5i d3ng nhán 
dan tinh chap thun chü truvng thu hOi dat, chuyén dOi myc dIch sz'r dyng dat trOng 
1ia, dat rimgphông ho vào myc dIch khác näm 2018; 

Can c& Quyet cl/nh s 1 050/QD- UBND ngây 22/4/2 020 cüa UBND tinh v vic 
phê duyt kê hoqch th dung dat nám 2020 huyn Hal Lang; 

Xét M scixin thu hi ddt, giao ddt cia UBND xd Hái QuÉ và dÉ ngh/ cia Giám 
dOc S& Tài nguyen vâ MOi tru'&ng tgi T& trInh sO 223 9/TTr-STNMT ngày 2 4/7/2020. 

QUYET DNH: 

.X 2 - ,. Dieu 1. Thu hoi 1 .742m dat do UBND xa Hai Que quan ly, thupc thua so 67, 
538, 544, 550, 558 - ti bàn do dja chInh so 05; thira sO 231 - to' bàn do dja chInh so 06 
vâ thüa so 1129, 1136, 1166 - to' bàn do dja chInh s 10 cüa xâ Hài Quê, huyn Hãi 
Lang. Trong do: 

- Dt b&ng trng cay hang näm khác: 422m2; 

- Dt ehuyên trng lOa nuâc: 579m2; 
- Dt có mt ni.râc chuyên dung: 599m2; 
- DAt thUy igi: 142m2. 
Vi trI, ranh giOi thu hi dAt duçc xác djnh theo to' bàn d thi:ra dAt, t' i iisoo, 

1/1.000 do Chi nhánh Van phOng Däng k dat dai huyn Hãi Lang 1p ngày 15/6/2020, 
thrcc So' Tài nguyen và Môi truo'ng xác nhn ngày 24/7/2020 

Diu 2. Giao UBND xã Hãi Qu quãn 1, sir dung 1 .742m2  dAt (duqe thu hi tai 
Diêu 1 cUa Quyêt djnh nay), thuc thira so thCra so 828, 829, 830 - to' b do dja chInh 
sO 05; th'i.'ra so 364 - to' bàn do dja chInh so 06 và thfra so 1796 - to' bàn do dja chInh so 



Nc'i nhân: 
- Nhi.r Diêu 4; 
- Trung tam tin hçc tinh; 
-Lt.ruVT,TN. 

HàSDng 

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

YJO CHU T!CH  tC' 

10 cUa xa Hãi Que, huyn Hãi Lang d xây dirng cong trInh: Dim dan cu nông thôn xA 
Flái Quê. Trong do: 

- Dtt ô ti nông thôn 1.53 1m2;  

- Et giao thông: 180m2; 

- Dâtthüy lcii: 31m2. 
Thôi hn giao dat: Dn khi hoãn thành dr an. 
HInh thüc giao dt: Nba nu&c giao dAt không thu tin sir diing dAt. 
Vj tn, ranh giOi giao dAt duac xác dnh theo t bàn d thüa dAt, t 1 1/500, 

1/1.000 do Chi nhánh Van phOng Dàng k dat dai huyn Hái Lang 1p ngày 02/7/2020, 
duçc Sâ Tài nguyen và Môi tru&ng xác nhan ngày 24/7/2020. 

Sau 12 tháng k tir ngày duçic giao dAt tai  th%rc da ma UBND xãHài Qu không 
sü ding hoc sü ding không dung miic dIch ducic giao thI së thu hôi dat theo quy djnh 
cña pháp 1uit. 

Diu 3. Giao nhim v11 cho co quan, don vj t chirc thirc hin các cong vic sau: 

1. SO Tài nguyen và Môi tru&ng: 
- Thông báo cho UBND xã Hài Qué np phi, 1 phi theo quy djnh; 
- Trong thai ban không qua 10 ngày lam vic k tir ngày có Quyt djnh giao dAt, 

to chüc bàn giao dat trên thrc dja cho UBND xA Hãi Quê si:r ding. 

2. SO Tài chInh tham muu thu,  tin b v, phát trin dAt trng lüa khi thu hi, 
chuyên m%lc dôi m1c dIch sr diing dat trông lüa thirc hin dir an theo quy djnh. 

3. UBND xà Hãi Qu có trách thim hoàn thành các thO tic các thu tic có lien 
quaii theo quy dinh cua phap luât truoc khi thuc hién du an, lam viCc vci So Tai chmh 
dé nôp tién bão v, phát triên dat trông lOa khi Nba nirOc thu hôi, chuyén dôi mic dIch 
s1r diing dat thirc hin dir an theo quy djnh. 

4. Van phOng Däng k dAt dai tinh thrc hin vic chinh 1 h so dja chInh. 

5. Van phông UBND tinh chju trách nhim dua Quyêt djnh nay len Trang thông 
tin diên t1r tinh. 

Diu 4. Quyêt djnh nay có hiu lirc k tr ngày k. 
Chánh Van phOng UBND tinh, Giám dc SO Tài nguyen và Môi truOng, Giám 

dôc SO Tài chinh, Chü tjch UBND huyn Hái Lang, Giám doe Van phOng Däng k dat 
dai tinh, ChO tjch UBND xà Hãi Qué và Thu truOng các don vj có lien quan chju trách 
nhim thi hành Quyét djnh này./.p- 
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