
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VI1T NAM 
TINH QUANG TRI Dc 1p - Tu do - Hanh phtic 

Sô:A44/QD-UBND Quáng Tn, ngày  OoZ  tháng  6  nàm 2022 

QUYET D!NH 
Ye vic thu hôi dt dê xây d1ng cong trInh: 

Khu do thj phIa Bong duô'ng Luo'ng B!nh  Cüa 
B!a dim: Th! trn Diên Sanh, huyn Hãi Lang 

UY BAN NHAN DAN T!NH QUANG TRI 

Can ci Luçt Td chi'c chInh quyn dja phu'üng ngày 19 tháng 6 nám 2015; 
Can c& Luát szca dói, bó sung mt so diéu cia LuU TO chzc C'hInh phi và Lut TO 
chz'c chInh quyên dja phuvng ngày 22 tháng 11 nárn 2019; 

Can cLug7Dá't dai ngày 29 tháng 11 nàm 2013, 

Can ci Nghj djnh s 43/2014/ND-CF ngày 15 tháng 5 nàm 2014 cza ChInh 
phz quy dinh chi tiêt thi hành mót sO diêu cza Luat  Dat dai, 

Can cü Nghj djnh s 01/2017/ND-CF ngày 06 tháng 01 nám 2017 cia C'hInh 
phi sza dOi, ho sung m5t sO Nghj djnh quy djnh chi tiêt thi hành Lut Dat dai; 

Can th ThOng tu sO' 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 nám 2014 cia Bç5 
tnithng Bç5 Tài nguyen và MOi truàng quy &'/nh ye hO sd giao dat, cho thuê dat, 
chuyên myc dIch th dyng dat, thu hOi dat,' 

Cän ci Quyé't djnh sd 140/ND-HDND ngày 30 tháng 8 nàrn 2021 cia HDND 
tinh Quáng Trj ye vic thOng qua danh myc dy an can thu hói, dat dy' an Co si' dyng 
dat rrOng ha, dat rimgphông ho, vào các muc dIch khác trong nàm 2021; 

Can cá Quyê't d/nh s 1191/QD-UBND ngày 09 tháng 5 nãm 2022 cüa UBND 
tinh Quáng Trj ye viçc phê duyt ké hogch th dyng dat nám 2022 huycn Hái Lang; 

Xét h sa xin thu hi d& cia UBND thj tth'n Diên Sanh và d nghj cüa Giám 
dOc SO' Tài nguyen và MOi trithng tqi TO' trInh sO 1615/TTr-STNMT ngày 26 tháng 
5 nám 2022. 

QUYET B!NH: 

Biu 1. Thu hi 9.233 m2  dt (bao gm dtt trng cay lâu näm: 7.980m2, dat 
giao thông: 525rn2, dat nghia dja: 728m2) do UBND thj trân Diên Sanh quãn 1 
thuc các thfra dat so 145, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 91/1 - t bàn do dja chInh so 
5 ci.'ia thj trân Diên Sanh, huyn Hãi Lang dê xây dicng cong trInh: Khu dO thj phIa 
Dông duè'ng Lu'Gng Djnh Ciia. 

Vj trI, ranh giii khu dt thu hi duqc xác djnh theo bàn d khu dat, t' lê 
1/1000 do Cong ty Co phân do dic dja chInh Hung Tiên 1p ngày 22/7/2021, duçic 
S& Tài nguyen và Môi truèng xác nhn ngày 27/5/2022. 



TM. UY BAN NUAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TCH 

HA S5 D4ung 

Diu 2. Giao nhiêm vu cho các cci quan, t chüc thirc hin vic thu hôi dat, 
the nhu sau: 

1. UBND thj trn Diên Sanh, huyn Hâi Lang có trách nhim niêm yt Quyt 
djnh nay tai tru sâ UBND thj trân, tai nqi sinh hoit chung cüa cong dông dan cu. 

2. UBND thj trn Diên Sanh phi hqp vOi Ban Quãn 1 di an du ti.r xây dmg 
và Phát triên qu5 dat huyn Hãi LAng vâ các don vj lien quan thijc hin vic chi trâ 
kinh phi bôi thi..r&ng, ho trçl theo quy djnh cüa pháp 1u.t. 

3. Sâ Tài nguyen và Môi tru&ng trInh UBND tinh ban hành quy& djnh giao 
dat cho UBND thj trân Dién Sanh sr dung sau khi hoàn thAnh vic bôi thixng, ho 
trq, giâi phóng mt bang theo quy djnh. 

4. Van phông UBND tinh chju trách nhim dim Quyt djnh nay trên trang 
Thông tin din tiiir tinh. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lijc k tü ngày k. 

Chánh van phông UBND tinh, Giárn dc Sâ TAi nguyen và Môi tnthng, Chü 
tch UBND huyn Hãi Lang, Giám dôc Ban Quãn 1 dir an dâu tii xây dimg và 
Phát trién qu dat huyn Hãi Lang, Chü tjch UBND thj trân Diên Sanh và các chü 
sir diing dat có lien quan chju trách nhiêm thi hành Quyet djnh nay.!. /L,V 

Nui ,thin: 
-NhuDiêu3; 
- ChU tjch UBND tinh; 
- Trung tam tin hQc tinh; 
- Luu: VT, KTTUAI 7' 
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