
ut BAN NHAN DAN 
HUYtN  CAM XUYEN 

S: 3553/QD-UBND 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc  1p  - Tv do - Hnh  phüc  

Cm Xuyên, ngày 41 tháng nátn 2019 

QUYET DJNH 
V vic thu hM dt cüa ông (bã): Lam Xuân Lien d giãi phóng mt bng 

Dy an: Dirô'ng day vã TBA 110KV huyn dm  Xuyên, tinh Ha Tinh. 

uc( BAN NHAN DAN HUflN 

Can cü Luat T6 chic chInh quy&n dja phuccng ngày 19/06/20 15; 
Can cCr L4t Dt dai ngày 29/11/2013; 

Can cfr Nghi djnh 43/2014/ND/CP ngày 15/5/2014 cüa Chinh phU Quy djnh chi 
tiát thi hành môt s6 di&u cüa Luât DAt dai 2013; 

Can cr Thông tu s 30/2014iTT-BTNMT ngày 02/6/20 14 cfia BO Tài nguyen và Môi 

traô'ng Quy dinh v ha sa giao dAt, cho thuê dAt, chuyn rnçtc dIch sCr diing dAt, thu hM dAt; 

Can cur Nghi quy& s6 119/NQ-HI)ND ngây 13/12/2018 cüa HOi  dãng nhân dan 

tinh v danh mic cac cong tdnh, dr an cAn thu hai dAt va chuyn mvc  dIch sfr dvng 
dAt näm 2019; 

Xét dà nghj cüa UBND xã Crn Hung tai  To trinh sê 21 8/TTr-UBND ngày 

08/8/20 19 v vic d nghi thu hai d thijc hin dv an DuOng day vâ tr?m  bin ap 

t?i xâ CAm Hung, huyn CAm Xuyên và d nghj cüa Trir&ng phông Tài nguyen - 

MOi truèng, 

QUYET DINU: 
Diu 1. Thu h6i din tich 23,9 m2  (hai mu'ol ba phdy chin met vuóng) dAt a, 

tai thüa dAt s& 157, tO bàn dà s6: 45, loai bàn dà dia  chinh xä Cam Hung cüa ho 
ông (bà) Lam Xuân Lien tai  xâ CAm Hung d giài phóng mjt b&ng thirc hin dr an 

Duông day và tr?m  bin áp 110KV huyn CAm Xuyên ('cy the, chi tiê't du'qc th hin 

tçxi ha so' GPMB dg an và t& trIch do chinh LV thüa dcit). 

Diu 2. Can cfr vào Diu 1 cüa Quyát djnh nay: 

1. HO gia dInh, cá than có trách nhiêm thirc hiên các nghia vi cüa nguti sU 

dvng dAt, giao np lai  bàn gac cac 1oi giAy tO v quyn sr dvng  dAt da thrç'c cap 
cho IJBND xã CAm Hung (nu co) d thrc hin viOc chinh 19 ha sa dja chInh truOc 
khi k9 nhân tiEn bài thu&ng, h6 trci theo quy djnh cüa Luat  Dat dai. 

2. Uy ban nhân dan xã CAm Hung có trách rthim: 



TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 

CHU T{CH 

Ii H&u Duyt 

- Bàn giao quy& djnh nay cho cac ho gia dinh, cá nhân và to chüc; tnthng hyp 

cac ho gia dinh, cá nhân va tè chüc khOng nhn Quy& djnh nay hoac yang mat  thi 

phãi lap biên bàn; niêm y& quyk djnh nay tai try s& fJy ban than dan xa. 

- Quãn 1 chat chê din tIch dAt thu Mi ti quyt djnh nay khi chua có QuyEt djnh 

giao dAt, cho thuê dAt, biên bàn bàn giao dAt cüa ca quan có thm quy&n; thu hôi lai  bàn 

gôc các loai  giAy tä v quyn sfr dyng dAt dâ cAp lien quan dn phAn diên tIch thu h& 

neu tai Diu I Quy& djnh nay trtrôc khi cho ho dan k nhön tin Mi thuông, hO try dê 

cp nht, chinh 1)? M su dja chInh. 

3. HQi Mng Mi thu&ng, M try GPMB dy an Throng day và tr?m  bin áp 

110KV huyn CAm Xuyên, phông Tâi nguyen và Môi truOng, Van phOng Dàng k 

Mt dai - Chi nhánh huyên Cam Xuyên cO trách nhim ph& hyp vâi UBND xä Cam 

Hung, các th chüc có lien quan d thu Mi bàn gtc các loai  giAy tO v quyn sü 

dung dAt dã cAp lien quan dn din tIch thu Mi tai  Diu 1 QuyEt djth nay dá thjc 

hin vic cp nMt,  chinh 1' và luu trif M sa dja theo dung quy djnh pháp 1ut. 

Diu 3.Quy& djnh nay có hiu lkrc  k tir ngày ban hank 

Chanh Van phông 1-IDND-UBND huyn, ChU tjch HOi  d6ng Mi thirOng, M 
try GPMB dr an ThrOng day vã tram  bin áp 110KV huyn CAm Xuyên, Tru&ng 

phông Tãi nguyen vã MOi trithng, Chü tich UBND xà Cam Hung, Thu truOng các 

th chirc, don vj có lien quan vâ hông (ba) cO dat bj thu Mi tai  Diêu I chju trách 
nhim thi hành Quy& djnh nay. 

Ncinhan: 
- Nhu diéu 3; 
- Chü tjch, cãc PCT UBND huyn; 
- PhOng TNMT; 
- UBND xá Cam Hung; 
- Cong thông tin din tfr huyn; 
- Luu: VT, TNMT. _-- 


		2019-09-11T16:44:17+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!




