UY BAN NHAN DAN
HUYN VAN LANG

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM

S3#6/QD-UBND

Van Lang, ngày/c thángf?nàm 2019

Doe 1p — T' do — Hnh phüc

QUYET D!NH
V vic thu hi dt d thirc hin cong trInh Sfra chü'a cap bach ho Na Pan
thuc xã bang Van Thii, huyn Van Lang
UY BAN NHAN DAN HUYN
Can c1r Lu.t T chüc ChInh quyn dja phuang ngày 19/6/2015;
Can cü Lut Dt dai ngày 29/11/20 13;
CAn cü các Nghj djnh cüa ChInh phü: S 43/2014/ND-CP ngày 15/5/20 14
quy djnh chi tiêt thi hành rnt so diêu cüa Lut Dat dai; so 47/2014/ND-CP ngày
15/5/2014 quy djnh ye bôi thung, ho tr và tái djnh cu khi Nhà ,rnrâc thu hôi
dat; so 01/2017/ND-CP ngày 06 /01/2017 ye si:ra dôi, bô sung mt so quy djnh chi
tiêt thi hành Lut dat dai;
CAn cü Thông tu s 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa B tnthng
B Tài nguyen và Môi tnr&ng 9uy dlnh ye ho sa giao dat, cho thuê dat, chuyên
mic dIch sü diing dat, thu hôi dat;
Can cü Quyt djnh s 12/201 5/Q,D-UBND ngày 14/q2/20 15 cüa UBND
tinh Lang Scm ban hành Quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Dat dai
và Nghj djnh so 47/20 14/ND-CP ngà' 15/5/2014 cüa ChInh phü ye bôi thu&ng,
ho trçl, tái djnh cu khi Nhâ nuàc thu hôi dat trén dja bàn tinh LngSan
CAn cir Quyt djnh s 2779/QD-UBND ngày 28/12/2018 cüa UBNI) tinh
Lang San ye vic phê duyt Kê hoch si:r diing dat nAm 2019 huyn VAn Lang,
tinh Lng San;
CAn cr Quy& djnh s 819/QD-UBND ngày 07/5/2019 cüa Chü tjch
UBND tinh Lng San ye vic phê duyt Báo cáo kinh té k5 thut xây dirng cOng
trinh: Süa chUa cap bach ho Na Pan, xã Hoàng VAn Thii, huyn VAn LAng, tinh
Lng San;
Xét d ngh cüa PhOng Tài nguyen và Môi tni&ng huyn VAn LAng ti Ta
trInh sO 'i'/TTr-TNMT ngàyIcthang ii nAm 2019,
QUYET DINH:
Diêu 1. Thu hM 437,60m2 dt nông nghip ('da't chuyên tróng láa njthc
162, 7m2, dat tróng cay hang nám khác 274,9m2,.) thuc 05 thra dat (thza so 88,
dién tIch 58, 7m2; thia sO 65, then tIch 56, 10m2, thzta sO 144, din tIch 104, 0m 2,
thz,a sO 145, diên tIch 188, 0m2, t/ua sO 166, diên tIch 30,8m2,) cüa h gia dInh,
cá nhân bà Lc Thj ChIn (dja chi: Thôn Na Phiêng, xâ Hoàng Van Thu, huyén
Van Lang, tinh Lang Son) dane sir diing tai thôn Na Phiêng, xã Hoàng VAn Thi
theo Mánh trich do dja chInh so 01-2019 do Cong ty TNHH MTV Manh Chung

1p ngày 26/6/2019; ducic Sâ Tài nguyen và Môi trung kiêm tra, nghiem thu
phêduytngày28/8/2019.
L do thu hôi dat: Dé thçrc hin cong trInh Sira chUa cap bach ho Na Pan,
xã Hoàng Van Thu, huyn Van Lang theo Quyêt djnh sO 81 9/QD-UBND ngày
07/5/2019 cüa Chñ tjch UBND tinh Lang San.
Diêu 2. Giao nhim vi cho các Co quan, to chirc thirc hin vic thu hi
dat, c11 the nhi.r sau:
1. Chü tich UBND xã Hoàng Van Thçi cO trách nhim giao quyêt djnh thu
hôi dat cho h gia dInh, cá nhân bà Lc Thj ChIn. Trumg hçph gia dInh, cá
nhân bà Lc Thj ChIn khôn,g nhn quyét djnh thu hôi dat hoc yang mt thI phái
1p biên bàn; niêrn yet quyêt djnh thu hôi dat tai trçi si UBNID xã, nai sinh hoat
chung cüa Cong dông dan cu thôn Na Phiêng, xã Hoàng Van Thii.
2. Phông Tài nguyen và Môi trixông có trách nhim chü trI, phOi hçp vri các
cci quan lien quan th%rc hin quyet djnh thu hôi dat theo quy djnh.
3. Van phông HDND và UBND huyn có trách nhim däng Quyt djnh
nay trên trang thông tin din ti.ir cüa huyn Van Lang.
4. Trung tam Phát trin qu5 dAt hu,yn có trách nhim phôi hçip vâi Chü
tjch UBND xã Hoàng Van Thi giao Quyet djnh nay cho h gia dInh, Ca nhãn bà
Lc Thj Chin; quãn l chat chê qu dat dà thu hôi và tiên hành bàn giao mt
bang cho Chü dâu tu theo quy djnh;
5. Chi nhánh van phông däng k dAt dai huyn Van Lang can cü vào
Quyêt djnh thu hôi dat dê chinh 1 ho sa dja chInh theo quy djnh.
Diu 3.
1. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tü ngày k.
2. C quan, cá than có ten t.i Diu 1, Di&u 2 nêu trén chju trách nhiém thi
hành quyêt djnh nay.!.
Noi nhn:
- Nhu Diêu 3;
- CT, PCT UBND huyn;
- Thanh tra huyn;
- Phông TNMT huyn (2b);
- Lwi: VT.
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