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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGH1A VIT NAM
TINH QUANG TR!
Dc Ip - Tir do - Hinh phüc
S: 3.2S/QD-UBND

Quáng Trj, ngày 49 thángj nã,n 2020

QUYET DNH
V vic diu chinh din tIch giao dt d xãy diyng cong trInh:
Khu dan cir trên dia bàn các xã, thj trn, huyn Triu Phong (dqt 5)
Uc BAN NHAN DAN TINH QUANG TR!
Can ct Lut Td cht'c chInh quyn djaphuvng ngày 19/6/2015;
Can c&Lu42t Dat dai ngày 29 tháng 11 nám 2013;
Can cz Nghf djnli so' 43/2014/ND-C'P ngày 15 tháng 5 nám 2014 cla GhInh
phi quy dinh chi tiêt thi hành ,nót sO diêu cia Luát Dat dai; Nghj dfnh sO
01/201 7/ND-CP ngày 06 tháng 01 nám 2017 cia C'hInh phi sica dOi, bO sung mç5t
sO Nghj djn/i quy dinh chi tiêt thi hành Luát Dat dai,
Can ce Thông tzr sd 30/2014/TT-BTNIv1T ngày 02 tháng 6 nàm 2014 cla B
trtrO'ng B5 Tài nguyen và Mói triràng quy d/nh ye hO so' giao dat, cho thuê dat,
chuyên myc dIch th ding dat, thu hOi dát,
Xét d nghf cza Giám dc Sà Tài nguyen và MOi truOng tgi Ta trInh s
3253/TTr-STNMTngày 13 tháng 10 nám 2020.
QUYET D!NH:
Diu 1. Diu chinh din tIch giao dt cho Ban Quãn 1 dr an Du ti.r xây
dimg và Phát triên qu5' dat huyn Triu Phong sü diing (Dâ ducic UBND tinh giao
dat ti Quyêt djnh so 62/QD-LJBND ngày 09/01/2020) dé xây drng cong trInh:
Khu dan cu trên dja bàn các xà, thi trân, huyn Triu Phong (dçit 5) t 2.272,5m2
thành 2.251,0m2 (giâm 21,5m2), trong do tai xâ Triu Do ti'.r 1.477,5m2 thành
1.456m2 (giam 21,5rn).
- Diu chinh phn din tIch dt cOn la nm ngoãi phm vi dir an, giao UBND
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xa Trieu Do quan ly ttr 1 0,5m dat thanh 95,0m (giarn 8,5m).
- L do diu chinh: Do diu chinh 1i phm vi, ranh gi9i thirc hin dir an.
- Vj tn, ranh giOi diu chinh dtnyc xác djnh theo ti bàn d khu dat, t' 1
1/1.000 do Chi nhánh Van phOng Dãng k dat dai huyn Triu Phong 1p ngày
14/8/2020, di.rçic S& Tài nguyen vã Môi trithng xác nhn ngày 13/10/2020.
Diu 2. Giao nhiêm vu cho cac dcm vi có lien quan chju trách nhim t chirc
thrc hin các cong vic sau day:
1. S& Tài nguyen và Môi tri.ring trong thi hn không qua 10 ngày lam vic
ké tü ngày có Quyêt dnh giao dat, to chirc bàn giao dat trén thirc dja cho Ban
Quãn I dir an dâu tu xay drng và phát triên qu dat huyn Triu Phong sir diing;

2. Van phông Dàng k dt dai tinh thrc hin vic chinh 1 h so dja chInh.
3. Van phông UBND tinh chiu trách nhim dua Quy& djnh nay len Trang
thông tin din tir tinh.
Diu 3. Quyt dinh nay có hiu !irc k tü ngày k; các ni dung khác gicr
nguyen theo Quyet djnh so 62/QD-UBND ngày 09/01/2020 cüa UBND tinh.
Chánh Van phông UBND tinh, Giám dêc Sâ Tài nguyen và Môi tnthng,
Chü tjch UBND huyn Triu Phong, Giám dôc Ban Quãn l dir an dâu tu xây
dirng và Phát triên qu5 dtt huyn Triu Phong, Giárn dôc Van phông Däng k dat
dai tinh, Chü tjch UBND xa Triêu Do và Thu tru&ng các don vj có lien quan chju
trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 1v
Noi n/iOn:

- Niw diêu 3;

- Trung tarn tin hçc tinh;
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