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QUYET DNH
Ye vic thu hi dt rfrng san xuât
UY BAN NHAN DAN HUYN BA CHE

Can cir LuQtt To chirc ChInh quyn dja phucmg ngày 19/6/20 15;
Can cCr Lutt Dt dai ngày 29/11/20 13;
Can c1r Nghj djnh s 43/2014/ND-CPngày 15/5/20 14 cüa ChInh phü quy
djnh chi tiêt thi hãnh mOt so diêu cUa LutDât dai; Nghj djnh so 01/2017/ND-CP
ngày 06/01/2017 cia ChInh phü ye sira dôi, bô sung mt so nghj djnh quy djnh
chi tiêt thi hành Luât Dat dai;
Can cir Thông tu s 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa B Tài
nguyen và Môi trtr?Yng quy djnh ye ho so giao dat, cho thuê dat, chuyên miiic
dIch sü diving dat, thu hôi dat; Thông tu' so 33/2017/Yf-BTNMT ngày 29/9/2017
cüa B Tài nguyen và Môi tri.thng ye quy djnh chi tiêt Ngh dnh so 01/2017/NDCP ngày 06/01/2017 cüa ChInh phiii sira dôi, bô sung mt sO Nghj djnh quy djnh
chi tiêt thi hành Lut Dat dai Va sira dôi mt sO diêu cüa Thông tu hung dan thi
hành Luât Dat dai;
Can cr Quyt djnh so 790/QD-UBND ngày 13/7/2009 cüa UBND huyn
Ba Ch v vic cho thuê dat rrng san xuât;
Xét d nghj cüa phông Tài nguyen và MOi trung ti T trInh s 347/TTrTNMT ngày 19 tháng 8 nAm 2019,
QUYET DNH:
Diu 1. Thu hôi 110.000 m2 (mat tram mwài nghin met vuóng,) dt rmg san
xuât cüa ông Vu Dirc Tong, dja chi thumg trü tti To 3, khu 5, phtrO'ng Hông Hãi,
thành phô Ht Long, tinh Quáng Ninh. Dã duçic cho thuê dat theo Quyêt djnh sO
790/QD-UBND ngày 13/7/2009 cüa IJBND huyn Ba Ch ye vic cho thuê dat
rimg san xuât, the nhu sau:
- Din tIch thu hi: 110.000

m2

(M5t tram muài nghln met vuóng,)

- Vi trI thu hi: Lô h, khoânh 1, tiu khu 132A, xä Thanh Son, huyn Ba
Ch, tinh Quâng Ninh.
- L do thu hM: Thu hi dt theo khoãn 1, Diu 64, Lut Dat dai 2013.
Diu 2. Giao nhim vit cho CáC co quan, t chüc thirc hin nhim vi thu
hôi dat,
the nhu sau:
1

1. Chü tjch UBND xã Thanh Son có trách nhim giao quyt djnh nay cho
ông Vu Due TOng - thi.r?mg trü tai To 3, khu 5, phu?mg Hông Hâi, thành phô Hi
Long, tinh Quâng Ninh; trumg hçTp ông Vu Due TOng không nhn quyêt djnh
nay hoc yang mt thI phâi 1p biên ban; niêm yet quyêt djnh nay ti tr1i sO'
UBND xã Thanh Son.
2. Van phOng Däng k quyn sü diing d.t co trách nhim thu hM Giy
chung nhn, quyên sO' htu nhà O' và tài san khác gän lien vói dat. Chi dao cp
nht biên dng dat dai sau khi thu hôi.
3. Van phOng HDND và UBND huyn có trách nhim däng tái Quyt
djnh nay trên trang thông tin din tir cüa Uy ban nhân dan huyn.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tir ngày k.
Các ông, bà: Chánh Van phOng Hi dng nhân dan và
ban nhân dan
huyn; Truàng phOng Tài nguyen và Môi tnrO'ng; Giám doe Van phOng Däng k
quyên s1r diing dat; Chü tjch U ban nhân dan xã Thanh Son và ông Vu Dirc
TOng chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này.I.
TM. UY BAN NHAN DAN
KT. CHU TICH
PHO CHU ITCH

Ncin/zmn:
- CT, các PCT. UBND huyn (c/d);
- Nhi.r Diu 3 (th/hién);
- Luu: VT.p
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