
Ut BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
HUflN CAM XUYEN Dc Ip - Ti; do - Hnh phüc 

S6: 55557QWUBND Cdm Xuyên, ngày .i4tháng j  nám 2019 

QUYET DJNH 
V vic thu hM dt cüa ôug (Wi): Du DInh Van d giãi phOng mfl Wing 

Dir an: Dir&ng dày và TBA 110KV huyn dm Xuyên, tinh Ha Tinh. 

UY BAN NHAN DAN HUff N 

Can ci.l Lut T6 chile chInh quy&n dja phu@ng ngày 19/06/2015; 

Can cü Lust Dt dai ngày 29/11/2013; 

Can eü Nghj djnh 43/2014/ND/CP ngày 15/5/2014 eüa Chmnh phü Quy djnh ehi 

ti& thi hãnh môt s diu cüa Luât DAt dai 2013; 

Can eü Thông tu s 30/201411T-BTNMT ngày 02/6/2014 cia &5 Tài nguyen và Môi 

truông Quy djnh v& M so giao dAt, cho thuê dAt, chuyk rnçic dIch si dung dAt, thu Mi dAt; 

Can cü Nghj quy& s 119/NQ-HDND ngày 13/12/2018 cüa HOi dng nhãn dan 

tinh v danh mve  the cong trInh, dv  an cn thu M dAt và chuyn mvc  dich sü dyng 

dAt nàm 2019; 

Xét d nghj eUa UBND xa CAm Hung tai  T& trinh st 21 8/TTr-UBND ngây 

08/8/20 19 v viec dê nghj thu hM dê thre hin dg an Du&ng day và tram  bin áp 

tai xã Urn Hung, huyn CAm Xuyén và d nghj cüa Tru&ng phông Tài nguyen - 

Môi tru&ng, 

QUYETDJNU: 

Diu 11. Thu Mi diên tIeh 37,1 m2  (ha mimi báyphdy mç5t met vuong) dat nông 

nghip giao theo nghj djnh 64, ti thfra dAt 5é: 325, tä bàn d s: 25, loai  bàn d 

dja chInh xã Cam Hung eüa h ông (bà) Du Dinh Van tai  xã CAm Hung d giài 

phóng mt bAng thve hin dv an Dirông dày và tram  bin áp 110KV huyn CAm 

Xuyên (cy the', chi tiê't du'çrc the' hin tqi hd so'GPMB dl! an và tà trIch do chinh /5' thüa 

da't). 

Diu 2. Can cü vào Di&u 1 cüa Quyãt djnh nay: 

1. H5 gia dinh, cá nhãn cô trách nhim thvc hin các nghia vy cüa nguäi sfr 

dvng dAt, giao np lai  bàn g6e eác 1ai  giAy to v quyn sü thing dAt da duqc cAp 

cho UBND xä CAm Hung (nu có) d thvc hin vic chinh 1? ho so' dja ehinh truôc 

khi k' nhn tin ben thuOng, h6 try theo quy djnh cUa Lust DAt dai. 

2. Uy ban nhãn dan xã CAm Hung eó trách nhim: 



Nuinhân: 
-Nhudiêu3; 
- Chà tich,  cac PCT UBND huyn; 
- Phông TNMT; 
- UBND xã Cam Hung; 
- C6ng thông tin dien th huyn; 
- Luu: VT, TNMTyL> 
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- Bàn giao quyEt djnh nay cho cac hO gia dmnh, cá nhân vâ th chfrc; tnxông hçcp 

cac ho gia dInh, cá than vã të chüt thông nhn Quy& djnh nay hoac  yang  mat  thI 

phái 1p biên bàn; niêm yk quyk djnh nay tai  trçi sO fJy ban nhân dan xâ. 

- Quàn 1)2 chat chê diOn tIch dt thu hi tai  quy& dinh nay khi chua có Quyêt djnh 

giao dt, cho thuê dAt, biên bàn bàn giao dAt cüa co quan có thAm quyn; thu hôi 1i bàn 

gc cac loai  giAy to v quyn sCi dvng  dAt dã cAp lien quan dk phAn din tich thu hi 

neu tui Diu 1 Quyát djnh nay truOc kM cho ho dan k)2 nhn tiM Mi thuông, M try dà 

cp et, chinh 1)2 h so dia chInh. 

3. Hi dAng Mi thuOng, M try GPMB dv an DuOng day và tram  biM áp 

110KV huyn Cam Xuyên, phông Tài nguyen và Môi truOng, Van phông Dãng k)2 

dAt dai - Chi nhánh huyn CAm Xuyên có trách nhim ph6i hyp vOi IJENID xã CAm 

Hung, cac tA chfrc có lien quan d thu Mi bàn gAc các loai  giAy tO ye quyên sfr 
dvng dAt dâ cAp lien quan d4n di4n tich thu Mi tai  DiM I Quy& djITh nay d thuc 
hiên viéc cap nhât, chinh 1)2 vâ hru tr& hA so dja theo dung quy djnh pháp 1ut. 

DiM 3.Quyk djnh nay có hiu luc k tü ngây ban hành. 

Chánh Van phOng HDND-UBND huyn, Chü tjch HOi  dAng Mj thuOng, hA 
try GPMB dv an DuOng day vã tram bi&i ap 110KV huyn CAm Xuyên, Trtthng 

phông Tâi nguyen vâ Môi truông, Chü tjch UBND xã CAm Hung, Thu tru'&ng các 

tA chfrc, don vj có lien quan và hông (ba) có dAt bj thu hAi tai  DiM 1 chju trách 
nhim thi hânh Quyt dinh nây.I 


		2019-09-11T16:44:35+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Xuyên
	Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Xuyên<ubcamxuyen@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




