
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 
T!NH QUANG TRJ Dc Ip  - Tir do - Hanh phüc 

Sô:422.27/QD-UBND Quáng Trj,  ngày44  tháng  8  nám 2020 

QUYET D!NH 
V vic phê duyt phtrong an sir diing dt di vói din tIch 

do Cong ty TNHH MTV lam nghip Triu Hãi giao 1i da phuo'ng 
quãn ly tii xã Triu Ai, huyn Triu Phong 

U( BAN NHAN DAN TiNH QUANG TRI 

Can c&Lut I'd chtc ChInh quyn djaphircing ngày 19 tháng 6nám 2015, 

Can ci Luçt Dat dcii ngày 29 tháng 11 nãm 2013; 

Can c& Nghj djnh Sd 43/2014/ND-c? ngày 15 thán 5 nàm 2014 cza 
ChInh phi quy dinh chi tiêt thi hành mót so diêu cla Lut Dat dcii; 

Can c&Nghj d/nh sd 118/2014/ND-CF ngày 17 tháng 12 nám 2014 cüa 
ChInh phi ye sap xep, dOi mái và phát triên, náng cao hiu qua hogt d5ng cua 
cong ty nOng, lam nghip; 

Can th Nghj djnh sd 01/2017/ND-C? ngày 06 tháng0l nãm 2017 czea 
ChInh phi tha dOi, bO sung in5t sO ngh djnh quy dinh chi tiét thi hành Lu2t Dat 
dcii; 

Xét d nghf cüa UBND huyn Triu Phong tgi Ta trInh sd 2109/TTr-UBND 
ngày 30 tháng 6 nàrn 2020 và dé nghj cia Giám dOc Sà Tài nguyen và Mói 
trw&ng tgi Ta trInh sO 209 7/TTr-STNMT ngày 15 tháng 7 nám 2020. 

QUYET IHNH: 

Diu 1. Phê duyt phuong an sr dung di vâi 420,4ha dt trng thng san 

xuât tai  xã Triu Ai, huyn Triu Phong dã ducc thu hôi t?i Quyêt djnh so: 
2760/QD-UBND ngày 12/10/20 17 cüa UBND tinh dê dua vào si:r ding cho các 
mvc dIch Cu the sau sau: 

- D& trng rrng san xuãt: 408,5ha. 

- EMt giao thông, song sui: 11 ,9ha (song sui theo hin trng). 

(Kern theo phuv'ng an sd.• 2102/PA-UBND ngày 29/6/2020 cza UBND huyén 
Triu Phong) 

Diu 2. Giao nhim vii cho các Ca quan, don vj t chüc thirc hin các cong 

vic sau day: 

1. UBND huyn Triu Phong lap, phê duyt phuong an chi ti& giao dt cho 

các dôi tuçYng sir diing dam bão cOng khai, minh bach, diing dôi tung, trInh tr 
thu tiic theo quy djnh cüa pháp IuQt. 



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

PHO CHU TICH ?V 

a DIng 

2. Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn, S& Tài nguyen và Môi trithng, 
theo chirc näng, nhim vu hrnrng dn UBND huyn Triu Phong to ch'rc thirc 
hin Quyêt djnh nay. 

3. UBND xã Triu Ai niêrn yt Quy& djnh nay tai  trii s& UBND xã, các 
diem sinh hoat chung cüa cong dông dan cu ncii có dat. 

4. Van phóng UBND tinh Co trách nhim däng Quyet djnh nay trén Trang 
Thông tin din ti'r tinh. 

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

Chánh Van phOng TJBND tinh, Giám dôc các S& Tài nguyen và Môi 
trithng, So Nông nghip và Phát triên nông thôn, Chü tjch UBND huyn Triu 
Phong, Chü tjch TJBND xã Triu Ai và các Ca nhân, h gia dInh, to chOc có lien 
quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./.jj.- 

Noi nhn: 
- Nhtr Diêu 3; 
- Trung tam tin hçc tinh; 
-L.ruVT,TN. 
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