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QUYET D!NH
V vic thu hôi và hily ho Quyt dinh s 1496/QD-UBND
ngày 16/7/2019 cOa UBND huyn Ba Chê ye vic
cho phép chuyên mtic dIch si'r diing dat
Ủy ban Nhân dân huyện Ba
Chẽ
Tỉnh Quảng Ninh
04.09.2019 09:37:37 +07:00

UY BAN NHAN DAN HUYN BA CH

Can ctr Lut T chirc ChInh quyn dja phuong ngày 19/6/2015;
Can cr Lust Dt dai ngãy 29/11/2013;
Can c1r Nghj dnh s 43/2014/ND-CP ngày 15/5/20 14 cüa ChInh phü quy
djnh chi tit thi hành mt s diu cüa Lut fMt dai; Nghj djnh so 01/2017/ND-CP
ngày 06/01/2017 cüa ChInh phü v si:ra d&, b sung mt sé nghj djnh quy djnh
chi tit thi hành Luât Dat dai;
Can cir Thông tu so 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa B Tài
nguyen và Môi truOng quy djnh v h so giao dt, cho thuê dat, chuyn m11c
dIch sü ditng dt, thu hôi dat; Thông tu s 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/20 17
cUa Bô Tài nguyen và Môi tnrmg ye quy djnh chi tiêt Nghj djnh so
01/2017/ND-CP ngày 06/01/2017 cüa ChInh phü süa di, b sung mt sO Nghj
djnh quy djnh chi tit thi hành Lut Dt dai và sO'a di rnt s diêu cüa Thông tu
huâng dn thi hành Lutt DAt dai;
Xét d nghj cüa phông Tài nguyen và Môi truô'ng tai Th trInh s 366/TTrTNMT ngày 03 tháng 9 nàm 2019,
QUYET JMNH:
Diu 1. Thu hi và buy bO Quyt djnh si 1496/QD-UBND ngày 16/7/20 19
cüa UBND huyn Ba Chë ye vic cho phép chuyn mitc dIch sir diing dAt.
L do: Ngày 03/7/20 19, h bà Trn Thj Sçc - thuing trii tti khu 4, thj trAn
Ba Chë, huyên Ba Chë có don xin chuyên mc dIch s1r dyng dAt trng cay lâu
näm sang dAt 6 tti do thj vi din tIch 200,0 m2 (thüa dAt dä duçic UBND huyn
Ba Chê cAp GCN s CH 02025 ngày 28/02/20 19) và dä ducc UBND huyn Ba
Chë cho phép chuyên miic dIch sir dung dAt t?i Quyt djnh s 1496/QD-UBNID
ngày 16/7/20 19. Tuy nhiên ngày 02/8/20 19, h bâ Trân Thj Sc có don d nghj
rñt ho so vâi 1 do so tiên chuyn miic dIch si1r diing dAt qua 16'n, gia dInh không
có khã nang d np.

Diu 2. Giao các co quan, don vi thrc hin các nhim vi1 sau:
1. UBND thj trn Ba Chë có trách nhim giao Quy& djnh nay cho hO bà
Trn Thj Sçc - Thuing trü tai Khu 4, thj trn Ba Chë, huyn Ba Chë.
2. Phông Tài nguyen và Môi trung chi do Van phông dang k quyn si'r
diing dt chuyn h so chuyn mic dIch sr diing dat cüa hO bà TrAn Thj Sçc den
Trung tam Hành chInh cong d trá cho ngu?ii dan.
3. Chi c11c Thu khu virc Tiên Yen - BInh Lieu - Ba Chë can Cu Quyt
dnh nay thçrc hin các nhim vi1 theo quy djnh.
4. Nguñ sir diing dt: Si.'r d1ing dt dung miic dIch, diing ranh gió'i thüa
dt dã ducic cp gi.y chirng nhn và các quy djnh khác có lien quan.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1rc thi hành k tiir ngày k.
Các ông, bà: Chánh Van phông HDND&UBND huyn, Trithng phông
Tài nguyen và Môi trung, Chi ciic Trithng Chi ciic Thu, Giám dc Trung tam
Hành chInh công, Giám doe Van phông dang k quyn sir dimg cth, Chü tjch Uy
ban nhân dan thj trân Ba Chë, Thu trung the co quan lien quan và hO bà Tr,n
Thj Sec chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./
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