
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA 119! CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH QUANG TR! Dc 1p - Tu' do - Hinh phñc 

S& oOf/QD-UBND Quáng Tn,  ngàydO  tháng nàm 2020 

QUYET D!NH 
Ye viêc thu hi dt, giao dt d xây dinig  cong  trInh: 

Xây dyng  bia di tIch du sat xóm do và da dim t  chuc 1 thã hoa 

U BAN NHAN DAN TINH QUANG TR! 

Can ci Luçt T chi'c chInh quyn djaphiwng ngày 19/6/2015, 

Can c& Luát Daft dcxi ngày 29 tháng 11 nãm 2013; 

Can cz Nghj djnh s 01/201 7/ND-CT ngây 06/01/2017 cüa ChInh phi tha 
dôi, bô sung m5t so Nghj djnh quy dinh chi tiêt thi hành LuçIt Dat dai; 

Can c& Thông tw s 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/20 14 cüa Bó trzt&ng Bó 
Tài nguyen và MOi tru'&ng quy djnh ye hO so' giao dat, cho thuê dat, chuyên niyc 
a'Ich th dyng dat, thu hOi dat; 

Can cü Nghj quyut sd 35/NQ-HDND ngày 23/7/2020 cia HDND tinh ve vic 
thông qua danh inyc các dy' an thu hôi dat và dr an chuyên myc dIch th dyng dat 
trong nãm 2020; 

Can th Quylt cl/nh sd 921/QD-UBND ngày 07/4/2020 cüa UBND tinh v vic 
phê duyt kê J'zogch sz dyng dat nàm 2020 cia thành phô Dông Hà, 

Xét h so' xin thu hci dd't, giao dá't cza P hông Van hOa và Thông tin thành 
phO DOng Ha và dé nghj ctha Giám dOc Sà Tài nguyen và MOi tru'Ong tgi Ta trInh 
sO 2352/TTr-STNMT ngày 03/8/2 020. 

QUYET IMNH: 
.A .. 2 s Theu 1. Thu hoi 2.093m dat do UBND phirang Dong Thanh quan ly, thu9c thua 

152, 168, 600 - tä bàn do dja chInh so 16 cüa phuâng Dông Thanh, thành phô Dông 
Ha. Trong do: 

- Dt nuôi trng thüy san: 1.31 Sm2; 

- Dat trng cay lâu nãm: 458m2; 

- Dt giao thông: 8m2; 

- Dat song suOi: 312m2. 

Vi trI, ranh giâi thu hi dt di.rc xác djnh theo ban d khu dt, t' 1 1/1.000 do 
Van phông Däng k dat dai tinh Quãng Trj 1p ngày 17/4/2020, duqc Sà Tài nguyen 
và Môi tru?mg xác nhn ngày 03/8/2020 

Diu 2. Giao PhOng Van hóa và Thông tin thành ph Dông Ha sir diing 2.093m2  
dat, thuôc thira 304, 305, 306 - t bàn do dja chmnh so 16 cüa phung Dông Thanh, 



TM. U BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU TICH 

thành ph Dông Ha (dwc thu hi t?i  Diu 1 cüa Quyt djnh nay) d xây dirng cong 
trInh: Xây dung bia di tIch Câu sat xóm do va dja diem to chüc lê thà hoa. Trong do: 

- Dat xay dmg ca sc van hoa: 2.028m; 

- Dt có di tIch lich scr - van hoá: 65m2. 

Thii hn giao dt: Lãu dài 

HInh thüc giao dat: Nhà nuâc giao dt không thu tin si:r diing dat. 

Vj trI, ranh giói khu dAt giao duac xác dinh theo bàn d khu dAt, t' 1 1/1.000 
do Van phOng Däng k dat dai tinh 1p ngày 17/4/2020 1p ngày 11/6/2020, ducic S 
Tài nguyen va Môi tru&ng xác nh.n ngày 03/8/2020. 

Sau 12 tháng k tir ngày duçic giao dAt tai  thirc da ma PhOng Van hóa va 
Thông tin thành phô Dông Ha không sü d%ing hoc sCr dting khOng dung mi1c dIch 
duac giao thI sê thu hôi dat theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 3. Giao nhim vi cho cci quan, dGn vi t chüc thrc hin các cong vic 
sau day: 

1. Sà Tài nguyen và Môi tru?ng: 

- Thông báo cho Phàng Van hóa va Thông tin thành ph Dông Ha np phi, 1 
phI theo quy djnh cOa pháp Iu.t; 

- Trong thñ hn không qua 10 ngày lam vic k tü ngày có Quyt djnh giao 
dat, to chirc bàn giao dat trên thrc dja cho PhOng Van hóa và Thông tin thành phô 
DOng Ha quãn 1, sir dicing. 

2. Van phOng Dãng k dAt dai tinh thirc hin vic chinh 1 ho sa dja chInh. 

3. Van phOng UBND tinh chju trách nhim dt.ra Quyt djnh nay len Trang 
thông tin din tCr tinh. 

Diu4. Quytdjnhnàycóhieu1ixckhIrngayk. 

Chành Van phOng UBND tinh, Giám dc S Tài nguyen và Môi trumg, Chü 
tjch UBND thành phô DOng Ha, Truàng phOng Phông Van hóa và Thông tin thành 
phô Dông Ha, Giám dôc Van phOng Dàng k dat dai tinh, Chü tjch UBND phi.rng 
Dông Thanh và Thu tru&ng các dcm vj CO lien quan chju trách nhim thi hành 
quyêt djnh nay.!. jj- 

Nainl,ân: 
- Nhtr Diêu 4; 
- Trung tam tin hçc tinh; 
- Urn VT, TN. 
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