
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM 
T!NH QUANG TR! Dc lap - Tiy do - Hanh phác 

S& .94.2/QD-uBND Quáng Tn, ngày  0.?  tháng 4nam 2020 

QUYET D!NH 
V viêc thu hoi dat cüa Phông Tãi chinh - K hoch th xã Quang Tr, 

dé chuyên myc dIch sü dyng dat sang dt thuoiig mi dch vy 
thy'c hin du giá quyên sfr dyng dt 

U'BANNHANDANTiNHQuANGTRi 

Can ci'r Lut T chrc chInh quyn dja phuung ngày 1 9/6/2015; 
Can cir Lut FMt dai ngãy 29 tháng 11 nãm 2013; 

Can cü Nghj djnh s643/2014/ND-Cp ngày 15/5/2014 cla Chmnh phU quy 
dinh chi tiêt thi hành môt so diêu cüa Luât Dat dai; 

Can cir Nghj djnh s 01/20171ND-CP ngày 06/01/20 17 cUa ChInh phü sUa 
dôi, bô sung mt so Nghj djnh quy djnh chi tiêt thi hành Lut Bat dai; 

Can ccr Thông Ur s 30/2014/TT-BTNMT ngãy p2/6/20 14 cüa B truàng B 
Tài nguyen và Môi trt.thngquy djnh ye ho s giao dat, cho thuê dat, chuyên mtic 
dIch scr dung dat, thu hôi dat; 

Can cü Nghi quy& s 1 49/NQ-1-IfND ngày 04/6/2019 cUa I-IDND tinh ye vic 
ban dâu giá 04 tri s& lam vic thuc UBND th xã Quãng Trj quãn t'; 

Can cir Quy& djnh st 2614/QD-UBND ngáy 30/9/2019 cüa UBND tiith v 
viêc bô sung dir an và chi tiêu chuyên rnvc dich sü dyng dat vào ké hoach sO dyng 
dat näm 2019 thi xã Quãng Trj; Quyt djnh s 783/QD-UBND ngày 24/3/2020 cOa 
UBND tinh ye vic diêu chinh ctc bO Quy ho?ch chung xây drng th xâ Quäng Trj. tinh 
Quàng Trj den nàm 2020, dlnh huàng den nãrn 2030; 

Xét h soxin thu hi dt, chuyn muc dIch sü dyng dt cua UBND thj xã 
Quáng TrI và dê nghj cüa Giám doe S?i Tài nguyen và Môi trithng t?i Ta trinh so 
900/TTr-STNMT ngày 31 tháng 3 näm 2020, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Thu hi 351m2  dat theo hin trang (din tIch cap giây là 356m2) do 
Phônglài chInh - Ké hoach thj xã Quâng Trj dang sO' dyng (dä dt.rqc IJBND tinh 
cap giây chrng nhQn quyên sO' dvng  dat so AP 667182 ngày 1 7/7/2009); thuc 
thi:ra so 78 - t& ban do dla  chInh so 12, phu'&ng 2, thj xã Quáng Trj, dé ban dâu giá 
quyên sir dung dat và tãi san gàn lien vi dat. 

Vj trI, ranh giâi khu dt thu hi &rqc xác djnh theo ban d khu dt, t' 1 
1/500 do Van phông Bang k dat dai Chi nhánh th xã Quáng Tn Ip ngày 
09/7/2019, du'cic Sâ Tài nguyen vâ MOi truxng xác nhn ngày 31/3/2020. 

thu 2. Giao UBND thj xã Quãng Trj quãn I qOy dt dã thu hi và cho phép 
chuyên muc dIch sO' ding 335m2  dat; thuc thcra so 78 - tä ban do so 12, phiräng 2, 





TM. U' BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 

PHO CHU T!CH  IC' 

thj xâ Quâng Trj ti'r d.t ml so co quan sang dt thuong mi djch vii d thrc hin 
dâu giá quyên sO diing dat và tài san gän lien vOi dat. 

Vj trI, ranh giOi thCra dt chuyn ml:Ic dIch sO ding dt di.rcic xác d!nh  theo 
bàn do khu dat t' 1 1/500 do Van phông Dãng k dat dai - Chi nhánh thj xã 
Quãng Trj 1p ngày 10/11/2019, dtrçic SO Tài nguyen và MOi truOng xác nhn 
ngày 31/3/2020. 

* Phn din tIch 16m2  dt con lai, thuc dt quy hoch mO rng giao thông 
do thj, giao UBND phuO'ng 2 quän 1' theo quy hooch. 

Diéu 3. Giao nhim v cho các dcm vj Co lien quan to chOc thrc hin các 
cong vic sau day: 

1.. SO Tài nguyen và Môi truOng t chOc thu hi dt ti thirc dja dê giao 
UBND thj xä Quáng Tr quàn 1; thu hôi giây chthig nhn quyên sO dicing dat so 

AP 667182 dä cap cho PhOng Tài chInh - Ké hoch th xâ Quáng Trj (bàn gôc); 
thông báo cho UBND thj xã Quâng Trj np phi, lê phi theo quy dnh pháp lut 
(neu co). 

2. UBND thj xã Quáng Trj t chOc ban dâu giá quyn sO diing dt và tài san 
gàn lien vOi theo ding quy dlnh  cüa pháp luQtt; 

3. PhOng Tài chInh - K hoach th xã Quãng Trj Co trách nhim np li bàn 
gôc giây chCrng nhn quyên sO diving dat so AP 667182 cho SO Tài nguyen và MOi 
truOng. 

4. UBND phuOng 2, thj xa Quãng Trj có trách nhim niêm yt Quyt djnh 
nay tai trV sO UBND phuOng, tai nai sinh hoat chung cUa cong  dOng dan Cu. 

5. Van phông Dãng k dt dai tinh thrc hin vic chinh I h so dja chInh. 

6. Van phOng UBND tinh chju trách nhim di.ra Quyt djnh nay ten Trang 
thông tin din tO tinh. 

Diu 4. Quyt djnh nay cO hiu hrc k tO ngày k. 

Chánh Van phOng IJBND tinh, Giárn d6c các SO: Tài nguyen và MOi trung, 
Tài chInh; Giárn doe Van phOng Dang k dat dai tinh, Chü tjch UBND thj xâ 
Quáng Trj, lruOng PhOng Tài chInh - Kê hoch thj xA Quâng Trj, Chü tjch 
UBND phtthng 2 và Thi truOng các don vj có lien quan chju trách nhim thi hành 
Quyêt djnh này./.  j,fr- 

•1 

Noi ,thân: 
- Nhtr Diêu 4; 
- Trung tarn tin hQc tinh; 
-LtruVT,TN. 

Ha S Dng 
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