UY BAN NHAN DAN
HUYN VAN LANG
S36QD-UBND

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIE NAM
Dc Ip - Tiy do - hnh phuc
Van Lang, ngày

tháng,f4 nàm 2019

QUYET DNH
V vic giao dt có thu tin sfr ding dt cho h gia dInh bà Triu Kim Lien,
trñ ti thôn Thâm Me A, xa Hoàng Vit, huyn Van Lang, tinh Lung Son
UY BAN NHAN DAN HUYN
CAn cir Lust T chüc chInh quyn dja phuang ngày 19/6/20 15;
CAn cir Lut Dt dai ngày 29/11/2013;
CAn cü Nghj djnh s 43/20 14/ND-CP ngày 15/5/2014 cü ChInh phü quy
dinh chi tiêt thi hành môt so diêu cüa Luât Dat dai; Ngh dnh so O1/2017/ND-CP
ngày 06 tháng 01 nAm 2017 cüa ChInh phü sàa dôi, bO sung mt so nghj djnh quy
djnh chi tiêt thi hành Li4t dat dai;
CAn cir Thông ti.r s 30/201 4/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cUa B Tài
nguyen vâ Môi tri.rn quy djnh ye ho sa giao dat, cho thuê dat, chuyên muc dIch
sü d%Ing dat, thu hôi dat;
CAn cü Quyt djnh s 1243/QD-UBND ngày 23/7/2015 cüa UBND tinh
Lang San phê duyt quy hoach xây drng chung thj trãn Na Sam den nAm 2025;
CAn cir Quy& djnh s 2779/QD-UBND ngày 28/12/2018 cüa UBND tinh
Lang San ye vic phê duyt Kê hoach sü ding dat nAm 2019 huyn VAn LAng;
Xét d nghj cUa Phông Tài nguyen và Môi tnthng t?i Ti trInh so 360/TTrTNMT ngày 07/10/20 19,
QUYET DjNH:
Diu 1. Giao cho h gia dInh Triu Kim Lien (dja chi thw&ng trz Thôn
Thám Me A, xd Hoàng Vit, huyn Van Lang, tinh Lgng Son) 5,1m2 dat giao thông
(b?i thüa rung nAm kep gifla din tIch dat gia dInh xin chuyén miic dIch) ti thôn.
Thâm Me A, xA Hoàng Vit dê sà ding vào miic dIch dat a ti nông thôn (thuc
mt phãn din tIch thàa dat so 26, tr bàn do dja chInh so 28 xA Hoàng Vit).
Vj tn, ranh giài khu dt giao duçic xác djnh theo Mãnh trIch do dja chmnh s
132-2018, tT 1 1/500 do Chi nhánh do dac bàn do Cong ty JNHH MTV Bc Lung
1 ngày 25/12/2018 và Chi nhánh VAn phông dAng k dat dai huyn VAn Lang
hem tra, nghim thu dua vào sà ding ngày 31/12/2018.
Thñ h?n sCr diing dAt: Lâu dài (k tr ngày k quyt dnh).
HInh thüc giao dAt: Giao dAt có thu tin si:r diing dAt
Giá dAttInh tin sü dung dAt: Theo Bang giá dAt do UIBND tinh ban hành tai
Quyêt djnh so 29/2014/QD-UBND ngày 20/12/2014và Bang giá dat diêu chinh,
h sO diêu chinh giá dat tai các quyêt djnh: SO 35/2015/QD-UBND ngày

05/12/2015, s 50/2016/QD-UBND ngày 22/12/2016, s 02/2018/QD-UBND
ngày 19/01/2018, so 07/2019/QD-UBND ngày 04/3/20 19.
Hn ch v quyn cüa ngi.thi s1r ding dat: Không có.
Diêu 2. Giao Phông Tài nguyen và Môi tnrng có trách nhim t chirc thirc
hin các cong vic sau:
1. Thông báo cho Chi nhánh Van phông Däng k Dt dai huyn Van Lang
thic hin g1ri so 1iu dja chInh cho ca quan thuê xác djnh nghia v tài chInh, in
Giây chirng nhn dê trInh k theo quy djnh.
2. Htróng dn ngithi sir d%lng dt thirc hin nghTa vi tài chInh ye dt dai theo
quy djnh.
3. Xác djnh ranh giâi, mc giài và bàn giao dt trên thi,rc dja cho ngithi sü
dicing dat.
4. Trao Giy chirng nhn quyn sà diing dt cho ngithi sü dung dAt khi dã
thành
nghTa vi tâi chInh theo quy djnh.
hoàn
Diu 3. Chánh Vn phông HDND & UBND huyn, Trtthng phôn Tài
nguyen và Môi tnthng huyn, Giám dôc Chi nhánh Van phàng Dàng k Dat dai
huyn Van Lang; Chü tjch UBND xà Hoàng Vit; Thu truâng các Co quan, don vi
lien quan và ngi.thi sü diing dat có ten tai Diêu 1 chju trách nhim thi hành Quyt
dinh nay.
Van phông HDND & UBND huyn chju trách nhim dua Quy dinh nay
len Cong thông tin din t1r cüa UBND huyn Van Lang (dia chi
http ://www.langson.gov.vnlvanlang/).
Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tir ngày k./.
Noi nh1n:
-NhuDiêu3;
- CT, PCT UBND huyn;
- Phông TN&MT huyn (02 ban);
- Ltru: VT.
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