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QUYET D!NH 
V vic thu hi mt phân din tIch dt rung cüa Ban Quán 1 rung 

phông h Itru virc song Thch Han d giao  dla  phuong quail I 

U BAN NHAN DAN T!NH QUANG TR! 

Can ct Lut Td chzc ChInh quyn dja phttcng ngày 19/6/2015, 
Can ct' Lut Ddt dai ngày 29 tháng 11 nãm 2013; 
can c& Nghj djnh sd 43/2014/ND-cP ngày 15/5/2014 cza chinh phi qu,v 

dinh chi tiêt thi hành môt so diêu cla Luát Dat dai, 
can cz Nghj d/nh Sd 01/201 7/ND-c'P ngày 06/01/2017 cüa ChInh phi sita 

dôi, bO sung m5t sO Nghj djnh quy djnh chi tiêt thi hành Luat  Dat dai, 

Cán ci Thông tu'sd 30/2014/TT-BTNMTngày 02/6/2014 cia B5 trtthngBó 
Tài nguyen và MOi tru'&ng quy dfnh  ye hO s0 giao dat, cho thuê dat, chuyên myc 
dIch sz dyng dat, thu hOi dat; 

can c& Quyé't djnh sd 3359/QD-UBND ngày 05/12/2017 cia UBND tinh ye 

vic phê duyt phu'cing an rà soát chuyên dOi dat, rIrng phOng dáu nguOn It xung 
yêu sang quy hogch phát triên rimg san xuát trên dja bàn tinh Quáng Trj. 

Càn thQuyêt dfnh  sd 1494/QD-UBNDngày 03/7/2018 cla UBND tinh 
Quáng Trf ye vic phê duytphtcong an chi tiét chuyên dOi và bàn giao dátrimg 
phOng hç5 dáu nguOn It xung yêu sang quy hoqch phát triên rfrng san xuât cia 
Ban Quán lj rirngphông h5 htu vrc sOng Thgch Han; 

Can c& Quylt djnh sd I 749/QD-UBND ngày 01/7/2020 cia UBND tinh 
Diêu chInh Quyet djnh sO 1494/QD-UBND ngày 03/7/2018 cua UBND tinh ye 
vic phe duyt phwo'ng an chi tiêt chuyên dOi và bàn giao dâtrirngphông h dáu 
nguOn It xung yêu sang quy hogch phát trién rimg san xuât cia Ban Quán / 
rI'ngphOng h5 iwu vuv sOng Thgch Han; 

Xét h sd Xifl d nghj thu hi ddt cza Ban Quán l rirng phOng ho hcu vrc 
sOng Thgch Han và dé nghj cia Giám dOc So' Tài nguyen và MOi tru&ng tgi To' 
trInh sO 2247/TTr-STNMT ngày 2 7/7/2020. 

QUYET fflNH: 

Diu 1. Thu hi 636.239m2  dt trong tng s 7.901.229 rn2  dt thng phông 
ho (dâ thrgc UBND tinh phê duyt Pht.rong an chuyên dôi r&ng phông h dâu 
nguôn It xung yeu sang quy hoach  phát triên rmg san xuât) do Ban Quãn 1 rtmg 
phông h hru vrc song Thach Han dang quãn 1, sir dung theo giây chirng nhn 
so BD 015749 ngày3l/5/2012; thuc th bàn do dja chInh so 34 cüa xA Hâi Son, 
huyn Hài Lang, dê giao cho UBND huyn Hâi Lang quãn 1, 1p phuong an 
dua vào s1r ding theo quy djnh pháp 1ut. 



Noi n/i in: 
- Nhu Diêu 3; 
- U HDND tinh; 
- Trung tam tin hçc tinh; 
- Li.ru VT, NN, TN. 

TM. U BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TCH  f11 

HaS5DIng 

(Kern theo danh sách các thia da't thu hal) 

Vi trI, ranh giâi khu d.t thu hi duqc xác djnh theo bàn d khu dt do 
Trung tam K5 thutt Tài nguyen và Môi tru?mg 1p ngày 22/5/20 19 và duçic Sâ 
Tài nguyen và Môi tru&ng xác nhn ngày 27/7/2020. 

Diu 2. Giao nhim vi cho các cci quan, t chüc thirc hin vic thu hôi dat 
cu the nhu sau: 

1. Ban Quãn 19 rCrng phông h km virc sOng Thch Han xx 19 tài san trên 
dat theo quy djnh cüa pháp lut; bàn giao din tIch dat dä thu hôi cho dja 
phuong quãn 19; 1p ho sci dê thrc hin vic chinh 19 ho.c cap dôi giây chirng 
nhn quyên sir ditng dat theo quy djnh. 

2. Giao UBND huyn Hâi Lang chü ti-i, phi hqp S Tài nguyen và Môi 
trnông, Si Nông nghip và Phát triên nOng thôn, Ban Quãn 19 thng phông h 
hru vrc song ThichHãn, UBND xã Hãi Sanvà các don vj có lien quan xác djnh 
cii the ranh gii, moe giOi to chirc thu hôi dat trên thl/rc dja; quán 19 qu' dat thu 
hôi; 1p phi.rcmg an sir diing theo dung quy djnh cüa pháp 1ut. 

3. S Tài nguyen và MOi tn.thng, So Nông nghip và Phát triên nOng thôn 
theo chic nãng, nhim vii huOng dn Ban Quãn 19 rung phOng h luu virc song 
Thch Han, UBND huyn Hài Lang to chirc thl/rc hin theo dung quy dlnh  cUa 

pháp 1ut. 
4. Van phông Dang k9 d.t dai tinh thrc hin vic chinh 19 h so dja chInh. 

5. UBND xã Hãi Scm niêm yt cong khai Quyt djnh nay ti tr%1 sO UBND 
xâ, nhà van hóa, nhà sinh hot cong  dông dan cu fbi có dat thu hOi. 

6. van phOng UBND tinh chju trách nhini dua Quy& djnh nay len Trang 
thông tin din ti:r tinh. 

Diu 3. Quy& djnh nay có hiu lirc k tü ngày k9. 
Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc các SO: Tài nguyen và Môi 

trung, Nông nghip và Phát triên nông thôn, Giám dOe Van phèng Dàng k9 dat 
dai tinh, Chà tjch UBND huyn Hâi Lang, ChU tjch UBND xà Hãi Son, Giám 
doe Ban Quán 19 thng phOng h liru vrc song Th?ch Han và Thu truOng các don 
V Co lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!.  ld— 



DANH SACH THU HOI DAT 

3  /QD-UBND ngayjg tháng nãm 2020 cia UBND 
tin/i) 

STT 

I' <- ' 7 
* So to ban 

au dja 
chInh 

Thira s Lo.ii dt 
Diên tIch thu 

hôi 
(m2) 

Chü sfr ding 

1 

Ban quãn 1 rirng phôngh liru vrc 
song Thach I-Ian 

34 87 RPH 490.017 

2 91 RPH 60.523 

129 RPH 44.777 

4 130 RPH 8.100 

5 134 RPH 32.822 

TONG 636.239 
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