UY BAN NHAN DAN
HUYN VAN LANG

CONG HOA xA 119! CHU NGHIA VIT NAM

S&3/QD-UBND

Van Lang, ngày' tháng4,nàm 2019

Dc 1p — Ttr do — Hnh phüc

QUYET D!NH
V vic thu hi dat d thirc hin cong trInh Sü'a chira cap bach ho Na Pan
thuc xâ bang Van Thy, huyn Van LAng
U BAN NHAN DAN HUYN
Can cu Luât T chIrc ChInh quyn dja phixang ngày 19/6/20 15;
CAn cir Lut Dt dai ngày 29/11/2013;
Can cir các Nghj djnh cüa ChInh phü: S 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014
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 thithng, ho trq và tái djnh cu khi Nhà ,ntthc thu hOi
dat; sO 01/201 7/ND-CP ngày 06 /01/2017 ye süa dôi, bô sung mt so quy diith chi
tiêt thi hành Lut dat dai;
Can cü Thông tir s 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa
tnràng
B Tài nguyen và Môi tnrng Quy djnh ye hO sa giao dat, cho thuê dat, chuyên
miic dich sà ding dat, thu hOi dat;
Can cii Quyt djnh s 12/201 5/Q,D-UBND ngày 4/q2/20 15 cüa UBND
tinh Lng San ban hành Quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cUaL t Dat dai
vã Nghj djnh so 47/20141ND-CP ngàr 15/5/2014 cüa Chinh phü ye bôi thithng,
ho trçl, tái djnh ci.r khi Nba nuóc thu hôi dat trên dja bàn tinh Lung Scm
CAn cü Quyt djnh s 2779/QD-UBND ngày 28/12/2018 cüa UBND tinh
Lang San ye vic phê duyt Kê hoach sir diing dat nAm 2019 huyn VAn Lang,
tinh Lng San;
CAn cü Quyt djnh s 819/QD-UBND ngày 07/5/2019 cüa Chü tjch
UBND tinh Long San ye vic phê duyt Báo cáo kinh tê k5 thut xây dirng cong
trmnh: Sira chüa cap bach ho Na Pan, xA Hoàng VAn
i, huyn VAn LAng, tinh
Lng San;
Xét d nghj cüa Phông Tài nguyen và Môi tnthng huyn VAn LAng tai Ti
trInh sO /j'1i/TTr-TNMT ngàylI tháng -i'/ nAm 2019,
QUYET DjNH:
Diu 1. Thu hM 78,40m2 dt nông nghip (dd't chuyên tróng lüa nzthc
13,7m; dat trôn cay láu nárn 64, 7m2) thuôc 02 thüa dat (thzra so 89, diên tIch
13, 70m, thtra sO 167, diên tIck 64, 70m2,) cüa h gia dInh, Ca nhân ông Vy VAn
Vuçing (dia chi: Thôn Na Phiéng, xd Hoàng Van Thy, huyn Van Ldng, tinh
Lgng Son) dang sü diing t?i thôn Na Phiéng, xã Hoàng VAn Thi,i theo Mãnh trich
do dja chInh so 01-2019 do Cong ty TNHH MTV Manh Chung 1p ngày

26/6/20 19; dixçc Sâ Tài nguyen và Môi trueing kiêm tra, nghim thu phê duyt
ngày 28/8/2019.
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A. A
Ly do thu hoi dat: Dc thirc hien cong tnnh Sua chiia cap bach ho Na Pan,
xã Hoàng Van Thii, huyn Van Lang theo Quyêt djnh so 819/QD-UBND ngày
07/5/2019 cüa Chü tjch UBND tinh Lang San.
Diêu 2. Giao nhim vi cho các co quan, t chüc thixc hin vic thu hi
dat, c1i the nhis sau:
1.Chü tjch UBND xã Hoàng Van Thii có trách nhim giao quyk dinh thu
hôi dat cho h gia dInh, cá nhân ông Vy Van Vuçing. Tru&n hqp h ia dlnh, cá
nhân ông Vy Van Vxçmg khôn nhn quyêt djnh thu hôi dat hoc yang mt thI
phâi l.p biên bàn; niêrn yet quyêt djnh thu hôi dat tai tri1 sâ UBND xã, noi sjth
hoat chung cüa Cong dông dan cu thôn Na Phiêng, xA Hoàng Van Th
2. Phông Tài nguyen và Môi trtthng có trách nhim chü trI, phi hcip vài cac
Ca quan lien quan thrc hin quyêt djnh thu hôi dat theo quy djnh.
3. V phông HDND và UBND huyn có trách nhim däng Quy& djnh
nay trên trang thông tin din tir cüa huyn Van Lang.
4. Trung tam Phát trin qu5' dAt huyn có trách nhim phi hqp vài Chü
tjch UBND xã Hoàng Van Thii giao Quyêt djnh nay cho h ia dmnh, cá nhân
ông Vy Van Vuçing quãn 1 cht chë qu5 dat dâ thu hôi và tiên hành bàn giao
mt bang cho Chü dâu tu theo quy djnh;
5. Chi nhánh van phông dan k3 dAt dai huyn Van Lang can
Quyêt djnh thu hôi dat dê chinh 1 ho so dja chInh theo quy djnh.
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Diu 3.
1. Quyt djnh nay có hiu 1rc k tü ngàyk'.
2. Ca quan, cá nhãn có ten tai Diu 1, Diu 2 nêu trén chju trách nhiêm thi
hành quyêt djnh nay./.
Nui nhn:

- Nhir Dieu 3;
- CT, PCT UBND huyn;
•- Thanh ti huyn;
- Phông TNMT huyn (2b);
- Luu: VT.
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