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QUYET D!NH
V vic thu hi dt d thrc hin cong trinh Sira chü'a cap bach ho Na Pan
thuc xã bang Van Thii, huyn Van Lang
UY BAN NHAN DAN HUYN
Can cü Lut T chi'rc ChInh quyn dja phiiang ngày 19/6/2015;
Can cir Lut Dt dai ngày 29/11/2013;
Can cu các Nghj djnh cüa ChInh phü: S 43/2014/ND-CP ngày 15/5/20 14
quy dlnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Dat dai; so 47/2014/ND-CP ngày
15/5/2014 quy djnh ye bôi thu&ng, ho trg và tái djnh cii khi Nhà nhxâc thu hi
dat; so 01/201 7/ND-CP ngày 06 /01/2017 ye süa dôi, bô sung mt so quy djnh chi
tiêt thi hành Lut dat dai;
C.n dr Thông ti.r st 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa
tnu&ng
Bô Tài nguyen và Môi tnung quy djnh ye ho so giao dat, cho thuê dat, chuyn
m1ic dIch sur diing dat, thu hôi dat;
Can cü Quyt djnh s 12/201 5/QD-UBND ngày 14/02/2015 cüa UBND
tinh L.ng Scm ban hành Quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüaLi4t Dat dai
và Ngh djnh so 47/2014/ND-CP ngàr 1515/2014 cüa Chinh phü ye bôi thir?yng,
ho trq, tái djnh cii khi Nhà nithc thu hôi dat trên dja bàn tinh Lng San
Can cü Quyt djnh s 2779/QD-UBND ngày 28/12/20 18 cüa UBND tinh
Lung Scm ye vic phê duyt Ké hoach sur dyng dat nám 2019 huyn Van Lang,
tinh Lung Scm;
Can ci1r Quyt dnh s 819/QD-UBND ngày 07/5/2019 ciia Chü tjch
UBND tinh Lng San ye vic phê duyt Báo cáo kinh té k5 thut xây dirng Cong
trInh: Süa chia cap bach ho Na Pan, xã Hoàng Van Th%i, huyn Van Lang, tinh
Lang Son;
Xét d nghj cüa Phông Tài nguyen và Môi tnuông huyn Van Lang tai Ta
trinh sô4i /TTr-TNMT ngày /Stháng /4 näm 2019,
QUYET DjNH:
Diu 1. Thu hi 25,00m2 dt nông nghip (da't trng cay hang nãm khác)
thuc thua dat so 124 cüa h gia dInh, cá nhân ông Vy Van Th9 (dia chi. Thôn
Na Phiêng, xd Hoàng Van Thu, huyn Van Lang, tinh Lgng Sofl) dane sr ding
tai thOn Na Phiêng, xà Hoàng Van Thii theo Mãnh trIch do dja chInh sO 01-2019
do Cong ty TNHH MTV Manh Chung 1p ngày 26/6/2019; di.rçic Sâ Tài nguyen
và Môi tniiang kiêm tra, nghim thu phê duyt ngày 28/8/2019.

L' do thu hi dt: D thi:rc hin cong trInh Sira chUa cp bach ho Na Pan,
xã Hoàng Van Thii, huyn Van Lang theo Quyêt djnh sO 819/QD-UBND ngày
07/5/20 19 cüa Chü tjch UBND tinh Lang Son.
Diu 2. Giao nhim v11 cho các Co quan, t chirc th%rc hin vic thu hi
dat, ci the nhu sau:
1. Chü tjch UBND xã Hoàng Van Thii có trách nhim giao quyêt djnh thu
hôi dat cho h gia dInh, cá nhân ông Vy Van Th9. Trtr?mg hçiph gia dInh, cá
nhân ông Vy Van Th9 không nhn quyêt djnh thu hOi dat hoc yAng mt thI phái
l.p biên bàn; niêrn yet quyêt dinh thu hôi dat ti tn sä UBND xA, nth sinh hoat
chung cüa Cong dông dan cu thôn Na Phiêng, xA Hoàng Van Thii.
2. Phông Tài nguyen và Moi tnthng có trách nhim chü trI, phôi hcp vài cac
Co quan lien quan thrc hin quyêt djnh thu hôi dat theo quy djnh.
3. Van phông HDND và UBND huyn có trách nhim dAng Quy& dinh
nay trên trang thông tin din tCr cüa huyn VAn LAng.
4. Trung tam Phát trin qu5' dt huyn có trách nhim phOi hçip vri Chü
tjch UBND xA Hoàng VAn Thii giao Qurêt djnh nay cho h gia dinh, cá nhn
ông Vy VAn Thç; quãn 1 cht ch qu dat dA thu hôi và tiên hành bàn giao mt
bAng cho Chü dâu tir theo quy djnh;
5. Chi nhánh vAn phông dAn k dt dai huyn VAn LAng cAn cü vao
Quyêt djnh thu hôi dat de chinh 1 ho so dja chinh theo quy djnh.
Diu 3.
1. Quy& djnh nay có hiu 1%rc k tü ngAy k.
2. Co quan, cá than có ten ti Diu 1, Diu 2 nêu trên chju trách nhim thi
hành quyêt djnh nay.!.
Noi nh2n:
-NhuDiu 3;
- CT, PCT UBND huyn;
- Thanh tra huyn;
- Phông TNMT huyn (2b);
- Luu: VT.
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