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UY BAN NHAN DAN HUYN BA CHE

Can cir LuQt To chüc ChInh quyn dja phucmg ngày 19/6/20 15;
Can ct'r Lut Dt dai ngày 29/11/20 13;
Can cir Nghj djnh s 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü quy
djnh chi tiêt thi hânh mt so diêu cüa Lut Dat dai; Nghj djnh so 01/201 7/ND-CP
ngày p6/01/2017 cüa ChInh phü ye sira dôi, bô sung mt so nghj djnh quy djnh
chi tiêt thi hành Lut Dat dai;
Can cü Thông tu s 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa Bô Tâi
nguyen và Môi trtthng quy djnh ye ho so giao dat, cho thuê dat, chuyên mlic
dIch sir diing dat, thu hôi dat; Thông tix so 33/201 7/TT-BTNMT ngây 29/9/2017
cüa Bô Tài nguyen và Môi truô'ng ye quy djnh chi tiêt Nghj djnh so 01/201 7/NDCP ngay 06/01/2017 cUa ChInh phü sira dôi, bô sung mt so Nghj djnh quy djnh
chi tiêt thi hành Lut Dat dai và sira dôi mt so diêu cUa Thông tu huàng dan thi
hành Luât Dat dai;
Can cir Quyt djnh s 791/QD-UBNID ngày 13/7/2009 cüa UBND huyn
Ba Che ye vic cho thuê dat rirng san xut;
Xét d nghj cüa phông Tài nguyen và Môi trung tai T trInh s 344/TTrTNMT ngày 19 tháng 8 nãm 2019,
QUYET DNH:
Diu 1. Thu hi 45.000 m2 (Mn mu'o'i nám nghln met vuóng) dat rirng san
xuât cüa bà Nguyen Thj Hông Linh, dja chi thuxng trü tai 5 8/185 Ton Dirc ThAng,
phtrô'ng An Duang, Qun Lê Chân, Thành phô Hâi Phông. Dã di.rçic cho thuê dat
theo Quyêt djnh so 791/QD-UBND ngày 13/7/2009 cüa UBND huyn Ba Chë ye
vic cho thue dat rirng san xuât, ciii the nhu sau:
- Diên tIch thu hM: 45.000 m2
- Vj tn thu hi: Lô e3, khoãnh 10, tiu khu 116, xâ Thanh San, huyn Ba
Chê, tinh Quàng Ninh.
- L9 do thu hM: Thu hi dt theo khoãn 1, Diu 64, Lut Dt dai 2013.
Diu 2. Giao nhim vçt cho CáC co quan, t chüc thirc hin nhim vi thu
hôi dat, ci the nhii sau:
1

1. Chü tjch UBND xâ Thanh San có trách nhim giao quyt djnh nay cho
bà Nguyen Thj Hông Linh - thu?:ing trü tai 58/185 Ton Düc Thäng, phuông An
Di.rang, Qun Lê Chân, Thành phô Hãi PhOng; trithng hçip bà Nguyn Thj Hông
LInh không nhn quyêt djnh nay hoc yang mitt thI phái 1p biên ban; niêm yet
quyêt djnh nay tai tr1i s& UBND xã Thanh San.
2. Van phông Däng k quyn sir dicing d.t co trách nhirn thu hi Giy
chüng nhn, quyên sâ hftu nhà a và tài san khác gän lien vâi dat. Chi dao cp
nh.t biên dng dat dai sau khi thu hôi.
3. Van phOng HDND và UBND huyn có trách thim dàng tãi Quy&
djnh nay trên trang thông tin din tü cüa Uy ban nhân dan huyn.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc k tui ngày k.
Các ông, bà Chánh Van phOng Hi dng nhân dan và U' ban nhân dan
huyn; Tru&ng phOng Tài nguyen và Môi trizO'ng; Giám dôc Van phOng Dàng k
quyn s diing dt; Chü tjch U ban nhân dan xã Thanh San và bâ Nguyn Thj
Hng LTnh chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./,—
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Nci nit in:
- CT, cac PCT. UBND huyn (c/d);
- Nhtx Diêu 3 (th/hin);
-Luu:VT.
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