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S& I4-9 IQD-UBND Quáng Trj, ngày  06tháng  6 nám 2022 

QUYET IflNH 
V vic chuyên dôi miic dIch sfr diing dt, giao dt (dçrt 1) dê xây diyng 
cong trInh: Dtrô'ng giao thông và cãu qua sOng Nhüng huyn Hal Lang 

uc BAN NHAN DAN TINH QUANG Tifi 

Can c&LuIt Td chi'c chInh quyn djaphirong ngày 19/6/2015, 

C'án ci° Lut Dat dcii ngày 29 tháng 11 nàm 2013, 

3án ci Ngh/ d/nhsô 43/2014/ND-CF ngày 15/5/2014 cla C!hInh  phi quy djnh 
chi tiét thi hành mç5t so diêu cüa LuátDát dcii; Nghj djnh sO 01/2017/ND-c? ngày 
06/01/2017 cia ChInh phz tha dO!, bô sung mç5t sO Nghj djnh quy djnh chi tiêt thi 
hành LutDát dcii và Nghj djnh sO 148/2021/ND-CF ngày 18/12/2017 cia C'hInh 
phi si'ra dO!, bO sung m5t sO Nghj djnh quy djnh chi tiêt thi hành Luçt DOt dai, 

COn ct Thông tu' sO' 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cia Bó tru'O'ng Bç5 Tài 
nguyen và MO! trzthng quy djnh ye hO scr giao dOt, cho thuê dat, chuyên myc dIch si 
dyng dOt, thu hO! dOt; 

COn c& Nghj quyé't sO' 95/NQ-HDND ngày 16/7/2021 cia H5i dng nhdn dOn 
tinh ye vic thông qua danh myc dy an cOn thu hO! dOt, d an có th dyng dOt trOng 
lza, dOt rimgphOng ho, dOt rIrng dc dyng vào các myc dIch khOc trong nOm 2021; 

COn c& Quyé't djnh sá 1191/QD-UBND ngày 09/5/2022 cia UBND tinh v vic 
phê duyt kê hoqch th dyng dOt nOm 2022 cüa huyen Ha! LOng. 

Xéth so' xin giao ddt cia Uy ban nhOn dOn huyçn Hái LOng và d nghj cza 
Giám dOc Sà Tài nguyen và MOi tru'&ng tgi T& trInh sO 1669/TTr-STNMT ngày 
30/5/2022. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Chuyn di mic dIch si:r ding dt 357 m d.t chuyêntrng lila nuóc 
sang dat phi nOng nghip (Dâ dugc UBND huyn Hãi Lang thu hôi dat tai  Quyet 
djnh so 1 10/QD-UBND ngày 29/03/2022), gôm các thira dat thuc t bàn do dja 
chinh sO 5, 8 cUa xã Hãi Quy, huyn Hài Lang. 

Diu 2. Giao Uy ban nhân dan huyn Hãi Lang quãn 1, sü ding 2.96 1 m2  dat 
(Dã duc UBND huyn Hài Lang thu hôi dat tai  Quyet djnh so 11 0/QD-UBND ngày 
29/3/2022),thuôc thira so 1882, t& ban dO dja chInh so 4 và thira so 1363, t bàn do 
dja chInh so 5 cüa xã Hãi Quy, huyn Hãi Lang, dé xay drng cong trmnh: Dung giao 
thông và câu qua sOng Nhüng huyn Hãi Lang. 

- Thi hn giao dt: Dn khi hoàn thành dir an. 
- HInh thüc giao dat: Nhà nu&c giao dt không thu tin sr ding dt. 
- Vj trI, ranh giâi giao dt ducic xác djnh theo ti bàn d khu dat, t 1 1/1.000 do 

Cong ty TNHIH MTV Tu van do dic bàn do Tiên Phát 1p ngày 10/5/2022, ducc Sâ 
Tài nguyen và MOi trung thâm djnh ngày 3 0/5/2022. 



- Sau 12 tháng k tr ngày duqc giao dt ti thrc dja ma UBND huyn Hài Lang 
không sr dung hoc sü diing không diing muc dIch dugc giao thI sê thu hôi dat theo 
quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 3. Giao nhim v1i cho co quan, don vj t chtrc thirc hin các cong viêc sau 
day: 

1. Sâ Tài nguyen và Môi tru&ng: 

- Thông báo cho UBND huyn Hãi Lang np phi, I phi theo quy djnh; 

- Trong thai hn không qua 10 ngày lam vic k tr ngày có Quyét djnh giao dat, 
to chc bàn giao dat trén thrc dja cho UBNID huyn Hãi Lang sü dung. 

2. S& Tài chInh thuc hiên viêc thu tin bâo v, phát trin dat trông lüa dôi vth 
357 m2  dat dà chuyên mic dIch dat trông lüa sang mijc miic dIch phi nông nghip dê 
thirc hin dix an theo quy djnh. 

3. UBND huyn Hái Lang thirc hin bóc tách, sr diing ttng d.t m.t cUa dat 
chuyên trông lüa nuc theo quy djnh. 

4. UBND huyn Hâi Lang có trách nhim hoàn thành các thu tic Co lien quan 
theo quy djnh cüa pháp 1u.t triIc khi thirc hin dir an; lam vic vài S& Tài chinh np 
tin bào v, phát triên dat trng lüa di vth 357m2  dà chuyên m1jc dich dat chuyên 
trông nuó'c lüa sang mijc mic dIch phi nông nghip dê thirc hin d%r ántheo quy djnh 
và cO trách thim bão v va sü diing tang dat mt dôi vâi din tich dat chuyên miic 
dich sü diing dat trông lüa nuc theo phuo'ng an dã lap, thirc hin các ni dung quy 
djnh ti Diêu 14 Nghj djnh so 94/2019/ND-CP ngày 13/12/2019 cUa ChInh phü quy 
djnh chi tiêt mt so diêu cüa Lut Trông tr9t ye giông cay trOng và canh tác. Sau khi 
hoàn thành dir an, UBND huyn Hài Lang bàn giao cho các don vj cO lien quan dê 
quãn 1, si:r dçing dat theo dOng quy djnh. 

5. Van phOng Dang k d.t dai tinh thrc hin vic chinh l h so dja chInh. 

6. Van phOng UBND tinh chju trách nhim dua Quyt djnh nay len Trang thông 
tin diên t1r tinh. 

Diu 4. Quyt djnh nay có hiu lirc k ttr ngày ks'. 

Chánh van phOng UBND tinh, Giám dc các Sâ: Tài nguyen và Môi tru6ng, Sâ 
Tài chInh, Chü tjch UBND huyn Hãi Lang, Giám doe Van phOng Dang k dat dai 
tinh, Chu tjch UBND xä Hãi Quy va Thu truâng các don vj Co lien quan chju trách 
nhirn thi hành Quyêt djnh nay.!.  4v 

No'i nhân: 
-Nhi.rDiêu4; 
- Chü tich UBND tinh; 
- Trung tarn tin h9c tinh; 
- Luu VT, KTTUW' 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
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