
ut BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
HUYEN CAM XUYEN Dc Ip - Tip do - Hanh phüc 

S&951iQD-UBND Cm Xuyên, ngày IA tháng 5 nám 2019 

QUVET DNH 
V vic thu hM t1t cüa ôug (ha): Pham Van Bng dé giãi phóng mt bAng 

Dçr an: Du'&ng day vã TBA 110KV huyn dm  Xuyên, tinh Ha Tinh. 

UY BAN NHAN DAN HUVEN 

Can cü Lust T6 chiic chInh quyn dja phuccng ngày 19/06/2015; 

Can cit Lut Dt dai ngày 29/11/2013; 

Can cit Nghj djnh 43/2014/ND/CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phil Quy djnh chi 

tit thi hãnh mt s diu cüa Luât fMt dai 2013; 

Can cit Thông tu sé 30/2O14iTI'-BTNMT ngày 02/6/2014 cila B Tài nguyen và Môi 

truong Quy dinh v hè sa giao dAt, cho thuê dAt, chuyn mvc  dIch sir dyng dAt, thu hen dAt; 

Can cit Nghj quyEt só 119/NQ-HDNI) ngày 13/12/2018 cüa Hi dng nhãn dan 

tinh v danh miic các cong trinh, dv an cn thu hM dAt và chuyn miic dIch sir dvng 

dAt näm 2019; 

Xét d nghj cUa UBND xa CAm Hung tai  T& trmnh s 218/TTr-UBND ngày 

08/8/20 19 v vic d nghj thu hM d thirc hin dij an Du&ng day và tram bin áp 

tai xà Cam Hung, huyn CAm Xuyên và d nghj cUa Tru&ng phông Tài nguyen - 

Môi tru&ng, 

QUYET DINH: 

Diu 1. Thu hôi din tIch 59,7 m2  (nàm mwcri chin pháTy bay met vuóng) dAt 

nOng nghip giao theo nghj djnh 64, tai thira dAt s: 323, t& bàn d s& 25, ba1  bàn 

d dja chmnh xA CAm Hung cüa h ông (ba) Pham Van Bang tai  xä CAm Hung d 

giâi phóng mat  bng thgc hin dv an Du&ng day và tram  bin ãp 110KV huyn CAm 

Xuyên (cy the', chi tiJ't dtccxc th hin tqi h sci GPMB dy' an và to' trich do chinh 1j5 th&a 

dat,). 

Diu 2. Can cit vào Di&u 1 cüa Quy& djnh nay: 

1. H gia dInh, cá nhân có trách nhim thvc hin các nghia vu cUa ngu&i sir 

dvng dAt, giao np lai  bàn gc cac loai  giAy to v quyên sir diing dAt dä dugc cap 

cho UBND xa CAm Hung (nu cO) d th,rc hin viëc chinh 1' h so dja chInh trutc 

khi k' nhn tin b& thutng, h6 trçx theo quy djnh cira Lut DAt dai. 

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



TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!cH 

O CHU TICH 

- Bàn giao quyát djnh nay cho cac h5 gia dinh, cá nhân và to chfrc; tru&ng hcip 

cac ho gia dInh, cá nhân và t chirc khOng nMn  Quyt djnh nay hoöc  yang mt thi 

phài lap biên bàn; niêm y& quy& djnh nay tai  trt s& Uy ban nhãn dan xã. 

- Quãn I cht chë din tfch dt thu hM tai quyt dinh nay khi chin cO Quy& djnh 

giao dAt, cho thuê dAt, bién bàn bàn giao dAt cüa cci quan có thAm quyn; thu hi 1aj  bàn 

gOc các loai  giAy tä v quyn sU dung dAt cia cAp lien quan dn phãn din tIch thu hen 

néu tgi Diu 1 Quyt djnh nay truó'c khi cho h dan k9 nhn tin bAi thirông, h trg d 

cap rihât, chinh l M so dja chInh. 

3. Hi dng b& thuâng, h3 tro GPMB d? an Duông dày và tram  biên áp 

110KV huyn CAm Xuyên, phOng Tài nguyen và MOi trtr&ng, Van phông Däng k 

dAt dai - Chi nhánh huyn CAm Xuyên có trách nhim ph& hqp vôi UBND xã CAm 

Hung, các tt chüc có lien quan d thu Mi bàn gc các loai  giAy to v quyn sà 

dvng dAt cia cAp lien quan dn din tIch thu Mj tai  Diu 1 Quyt djnh nay d thuc 

Men viêc cap nhât, chinh l và km tilt h so dja theo dung quy djnh phãp Iu@. 

Diu 3.QuyEt djnh nay có hiGu 1trc kê tü ngày ban hành. 

Chánh Van phông HDNID-UBND huyên, ChU tjch Hi dng Mj thuèng, M 
tn GPMB dv an DuOng dày vã tram bin áp 110KV huyen CAm Xuyên, ThrOng 

phông Tài nguyen và Môi tnr&ng, Chü tjch UBND xä CAm Hung, Thu truOng cãc 

t6 chüc, don vj cô lien quan và h Ong (bà) cô dAt bj thu hen tai  Diu I chju trách 
nhim thi hành Quy& djnh này.1 

C-,  

Nd nhân: 
- Nhu diêu 3; 
- Chü tjch, cac PCT UBND huyn; 
- Phông TNMT; 
- UBND xã Cam Hung; 
- Cong thông tin din tü huyjn; 
- Luu: VT, TNMT. 
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