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QUYET DNH
V/v giao dat không thu tin sfr ding dt cho h gia dInh bà Triu Kim Lien,
trü ti thôn Thâm Me A, xã Hoàng Vit, huyn Van Lang, tinh Ling Son
UY BAN NHAN DAN HUYN
Can cir Lut T chrc chInh quyn dja phircmg ngày 19/6/2015;
Can cü Lut Dt dai ngày 29/11/2013;
Can cü Nghj djnh s 4312014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü quy
dinh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Luât Dat dai; Ngh djnh so O1/2017/ND-CP
ngày 06 tháng 01 n5m 2017 cüa ChInh phü sàa dôi, bô sung mt so nghj djnh quy
djnh chi tiét thi hãnh Lut dat dai;
Can cü Thông tu s 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa B Tài
nguyen và Môi trithn quy djnh ye ho so giao dat, cho thuê dat, chuyên miic dIch
sü dmg dat, thu hôi dat;
Can c1r Quy& djnh s 1243/QD-UBND ngày 23/7/2015 cüa UBND tinh
Lang San phê duyt quy hoach xay drng chung thj trãn Na Sam den näm 2025;
Can cü Quyt djrih so ?779/QD-UBND ngày 28/12/2018 cüa UBND tinh
Lng San ye vic phê duyt Kê hoach sü dmg dat nam 2019 huyn Van Lang;
Xét d nghj cüa Phông Tài nguyen và Môi tru&ng tai Th trInh sO 361/TTrTNMT ngày 07/10/20 19,
QUYET DjNH:
Diu 1. Giao cho h gia dInh Triu Kim Lien (dja c/il thwông trü: Thôn
Thâm Me A, xâ Hoàng, Vit, huyn Van Lang, tin/i Lgng Son) 28,8m2 dat giao
thông (bi thüa rung nam kep giüa din tIch dat trông láa khác gia dIrih dang si:r
dmg) t?i thôn Thãm Me A, xa Hoàng Vit dê sü diing vào rn%lc dIch dat trông lüa
khác (thuc mt phân din tIch thüa dat so 26, th ban do dja chInh sO 28 xA
Hoàng Vit).
Vj trI, ranh giäi khu dt giao dirçic xác djnh theo Mãnh trIch do dja chInh s
132-2018, t 1 1/500 do Chi nhánh do dc bàn do Cong ty TNHH MTV Bäc Lang
1 ngày 25/12/2018 và Chi nhánh Van phOng dang k dat dai huyn Van LAng
kiêm tra, nghim thu di.ra vào sà d%lng ngày 31/12/2018.
Th?n hn sir dimg dat: Dn tháng 02/2065 (k tü ngày k quyêt djnh).
HInhthüc giao dat: Giao dt không thu tin sü ding dat theo quy dinh tai
Khoãn 1 Diêu 54 Lut Dat dai nàm 2013.
Hn ch v quyn cüa ngu?ii si:r diing dat: Không có.

Diêu 2. Giao Phông Tài nguyen và Môi trithng có trách nhim to chüc thirc
hin các cong vic sau:
1. Thông báo cho Chi nhánh Van phông Däng k Dt dai huyn Van Lang
thirc hin gri so 1iu dja chInh cho cci quan thuê xác djnh nghTa vi tài chInh, in
Giây chüng nhn dê trmnh k theo quy djnh.
2. Huóng dn ngithi sCr ding dt thirc hin nghTa v11 tài chInh ye dt dai theo
quy djnh (neu co).
3. Xác djnh ranh giâi, m6c giài và bàn giao dt trên thirc dja cho ngithi sü
ding dat.
4. Trao Giy chüng nhn quyn sà ding dt cho ngis?ii sü diving dt khi dã
hoàn thành nghia vi tâi chInh theo quy djnh.
Diu 3. Chánh Van phông HDND & UBND huyn, Trtr&ng phôn Tài
nguyen vâ Môi trix?ng huyn, Giám dôc Chi nhánh Van phOng Dang k Dat dai
huyn Van Lang; Chü tjch UBND xã Hoàng yit; Thu tnràng các cci quan, don vi
lien quan và ngithi sà diing dat có ten tai Diêu 1 chju trách nhim thi hành Quyt
djnh nay.
Van phOng HDND & UBND huyn chju trách nhim dixa Quyêt djnh nay
len Cong thông tin din tü cüa UBND huyn Van Lang (dia chi
http ://www.langson.gov.vnlvanlang/).
Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k tr ngày k./. b,,'
Noinh1n:
.A
-N1iuDieu3;
- CT, PCT UBND huyn;
- Phông TN&MT huyn (02 ban);
- Luu: VT.
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