UY BAN NHAN DAN
HUYEN CAM XUYEN
S&

7J

/QD-UBND

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc
Cdm Xuyên, ngàyJ tháng9nam 2019

QUYET D!NH
V/v thu h1i dat cüa h ông Nguyn DInh Vy d thirc hin GPMB thi cong
xãy dirng cong trInh Nâng cap, m& rng tuyn duô'ng DH.127 xã Cm Thjnh
U'( BAN NHAN DAN HUYEN
Can ci Luät T6 chiIc chInh quyn dia phuo'ng ngày 19/06/2015;
Can cir Lut Dtt dai ngây 29/11/2013;
Can cir Ngh djnh 43/2 0 14/ND/CP ngây 15/5/2014 cüa ChInh phü Quy dnh chi tiêt
thi hành mt s diu cüa Luât Dt dai 2013;
Cn ctr Thông tu so 30/20141f1'-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa B Tài nguyen và Môi
tnthng quy djnh v h so giao dt, cho thuê dt, chuyn rn11c dIch s1r dçing dt, thu hi dt;
Can cr Nghj quy& s 71/NQ-HDND ngày 13/12/2017 cüa HDND tinh v
thông qua danh mljc các cong trInh, dir an can thu hôi dat và chuyên miic dIch sü
diing dat nàm 2018;,
Can ci.'r Quyêt djnh sO 299/QD-UBND ngày 19/01/2 018 và Quyet djnh so
2673/QD-UBND ngây 0 6/9/2018 cüa UBND tinh phê duyt Kê hoach s1r dung dat
nàm 2018 huyn Cam Xuyên;
Can cir Quyêt djnh sO 3246/QD-UBND ngày 30/10/2018 cüa UBND tinh Ha Tinh
v vic phê duyt Dr an du tu xây drng cong trInh Nâng cp, ma rng tuyn duang
DH.127 xã Cm Thjnh, huyn Cm Xuyên;
Xét d nghj cüa UBND xã Cm Thjnh tii Th trInh 146/flr-UBND ngày 04/7/20 19
v vic d nghj thu hi dt d xây dirng cOng trInh Nâng cp, ma rng tuyn dumg
DH.127 xã Crn Thjnh và d nghj cüa Tru&ng phông Tài nguyen- Môi truang,
QUYET D!Nll:
Diu 1. Thu hi din tIch 11,10rn2 (Mzthi mtpMy m5t met vuóng) 1oi dt yuan
1in k dt a ( dt trng cay lâu näm) cüa h Ong Nguyn DInh Vy thuc thira dt s
6, ta bàn d dja chInh s 49 dja chi thüa dt tai thôn Tan Thun, xã Cm Thjnh d
thirc hin dir an Nâng cap, ma rng tuyên du'ang DH. 127 xã Cm Thnh huyn Cm
Xuyên;
(y thê chi tiê't có phié'u xác nhn ké't qua do dçtc hin trgng thtca dá't kern theo).
Bi 2. Can cü vào Diêu 1 cUa Quyêt djnh nay:
1. H gia dInh, cá nhân có trách nhim thc hin các nghia vi cüa nguai sir diing
dt, giao np 1i bàn gc giy chirng nhn quyn sü dung dt dA duçc cp cho UBND

x Cm Thjnh d thirc hin vic chinh 1 h so dia chInh truó'c khi k nhân tin bi
thithng, h trçi theo quy djnh cüa Luat Dat dai.
2. Uy ban nhân dan xã Crn Thjnh có trách nhim:
- Bàn giao quyt djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; tnthng hçip h gia dInh, cá
nhân không nhn Quyt dijnh nay hoc vng mt thI phâi 1p biên bàn; niêm y& quyt djnh
nay tii trii s Uy ban nhân dan xã, t?i nhà hi quán thôn Tan Thuân.
- Quãn 1 cht chë din tIch dt thu hi ti quyt djnh nay khi chua có Quyt djnh
giao dt, cho thuê dt, biên bàn bàn giao cMt cüa co quan có thm quyn cho chü du tu
trin khai di,r an; thu hM 1ti bàn gc các loai giy t v quyn sir ding dt dâ cp lien quan
dn phãn din tIch thu hi nêu ti Diu 1 Quy& djnh nay tru'óc khi cho ho dan k nhân tin
bi thu&ng, h trçY d cp nht, chinh l h so dja chInh.
3. Hi dng bM thung, h trg GPMB dr an Nâng cp, rni rng tuyn dithng
DH.127 xã Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi trung, Van phông Däng k quyn
s1r dung dt có trách nhim phi hçp vó'i UBND xã Crn Thjnh và các t chirc có lien
quan d thu hi bàn gc các loi giy t v quyn sü dvng dt dã cp lien quan dn
din tIch thu hM tti Diu 1 Quyt djnh nay d thçrc hin vic cp nhât, chinh l và hru
trü h so dja theo ding quy djnh pháp 1ut.
Diu 3. Quyt dlnh nay có hiu lirc k ti'j ngày ban hành.
Chánh VAn phông HDND-UBND huyn, Chü tch Hi dng bèi thithng, h trçr
GPMB dir an Nang cp, m rng tuyn diiông DH.127 xA Cm Thjnh, Trueing phông
Tài nguyen và Môi trirè'ng, Tru'ô'ng ban quân 1 các dir an huyen, Chü tich UBND xã
C6 Thinh, Chü du tu dr an, thu trung các t chirc, don vj có lien quan và ho ông
(bà) có dt bj thu hi ti Diu 1 chju trách nhim thi hành Quy& djnh nây.i'
IYoi u/ia,,:
- Nhu' diêu 3;
- Chü tich, các PCT UBND huyn;
- Thanh tra huyên;
- Cong thông tin din tü huyn;
- Luu: VT, TNMT./.

TM. UY BAN NHAN DAN
CHU TICH
,/-.\çHU TJCH
'/2]

UY BAN NHAN DAN
HUYEN CAM XUYEN
S&Jqct/ /QD-UBND

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dc Ip - Tir do - Htnh phüc
Cám Xuyên, ngày '& tháng9'nam 2019

QUYET DINH
V/v thu hi dat cüa h Ba Phan Thi Tu d thrc hin GPMB thi cong
xây drng cong trinh Nâng cp, m& rng tuyn dtrô'ng DH.127 xã Cm Thlnh
U( BAN NHAN DAN HUYEN
Can cii Luât T6 chiic chInh quyn dia phung ngày 19/06/2015;
Can cii Lut D& dai ngây 29/11/20 13;
Can cii Nghj djnh 43/2014/ND/CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü Quy djnh chi tit
thi hành môt s diu cüa Luât Dt dai 2013;
Can cii Thông tu s 30/2014iTT-BTNMT ngày 02/6/2014 ciia B Tài nguyen và Môi
tnrô'ng quy djnh v h sa giao dt, cho thuê dt, chuyn miic dIch sii diing dt, thu hi dat;
CAn cii Nghj quyt s 71/NQ-HDND ngày 13/1 2/2017 cüa HDND tinh v
thông qua danh miic các cong trInh, dir an can thu hôi dt và chuyn mic dIch sii
di1ngdâtnAm2018;
CAn cii Quyet djnh so 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 vâ Quyêt djnh s
2673/QD-UBND ngày 06/9/20 18 cüa UBND tinh phê duyt Kê hoach sii diing dat
11Am 2018 huyn Cam Xuyên;
CAn cii Quyet djnh so 3246/QD-UBND ngày 30/10/2018 ciia UBND tinh Ha Trnh
v vic phê duyêt Dir an ctu tu xây drng cong trInh Nâng cp, mi rng tuyn thrô'ng
DH.127 xA Cm Thinh, huyen Cm Xuyên;
Xét d nghj cüa UBND xA Cm Thjnh tui Th trInh 1467f1r-UBND ngày 04/7/2019
v vic d nghj thu hi dt d xây dimg cong trInh Nâng cp, mi rng tuyn du&ng
DH.127 xA Cm Thjnh vA d nghj cüa Tru'ing phông Tài nguyen- Môi tnrông,
QUYET IMNU:
Diu 1. Thu hi din tIch 7,1 0m2 (Bay phá'y m5t met vuóng 1oi dt vun 1in
k dt ( dt trng cay lâu nAm) cüa h Ba Phan Thj Tu thuc thiia dt s 21, t ban
d dia chInh s 48 dia chi thiia dt tai thôn Tan Thun, xA Cm Thinh d thuc hiên dir
an Nâng cp, rn rng tuyn dung DH. 127 xA Cm Thjnh huyên Cm Xuyên;
(Gy thé chi tilt có philu xác nhn kIt qua do dçtc hin trgng tht'a dlt kern theo).
Diu 2. CAn cii vào Diu 1 cüa Quy& djnh nAy:
1. H gia dInh, cá nhân có trách nhim thçrc hin các nghia v cüa ngithi sii dng
dt, giao np laj bàn gOc giây chiing nhn quyên sii diing dat dA du?c cap cho UBND

xâ Cm Thinh d thuc hiên viêc chinh 1 h so dia chInh truâc khi k nhân tin bi
thuông, h trçi theo quy djnh cüa Lut Dt dai.
2. Uy ban nhân dan xâ Crn Thinh có trách nhiêm:
- Bàn giao quy& djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; tnrô'ng hçp h gia dInh, cá
nhân không nhn Quyt djnh nay hoc vng mitt thI phài 1p biên bàn; niêm yt quyt djnh
nay tai trçi s Uy ban nhân dan xã, ti nhà hi quán thôn Tan Thun.
- Quàn 1 chtt chê din tIch dt thu hi ti quyt djnh nay khi chua có Quyt djnh
giao dAt, cho thuê dAt, biên bàn bàn giao dAt cüa co quan có thm quyn cho chü dAu tix
trin khai dii an; thu Mi 1i bàn gôc CáC 1oi giy t v quyn sü dçing dAt dA cap lien quan
dn phn din tIch thu Mi nêu tai Diu 1 Quyt djnh nay tnrot khi cho h dan k nhn tin
Mi thuô'ng, M trçY d cp nht, chinh l M so dja chInh.
3. Hôi dng bM thithng, M trçY GPMB dr an Nâng cp, rni rng tuyn duông
DH.127 xã Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi trLrng, Van phông Däng k quyn
si:r dung dAt có tráCh nhim pMi h9p vói UBND xã Cm Thjnh Va cáC t chirc
Co lien
quan d thu Mi bàn gôc Các loi giy t v quyn s1r diing dAt dã cap lien quan den
diên tIch thu Mi tti Diu 1 Quyt djnh nay d thçrc hin viêc cp nht, chinh 1 và km
trtr M so dja theo dung quy djnh pháp 1ut.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu l%rc k tü ngày ban hành.
Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Chü tjch Hi dng Mi thung, M tro
GPMB dir an Nâng cap, mi rng tuyn drning DH.127 xâ Cm Thjnh, Triiing phông
Tài nguyen và Môi tnrng, Trithng ban quãn l các di,r an huyn, Chü tjch UBND xã
C6 Thinh, Chu dAu tu dr an, thu truOiig các t chic, don vj có lien quan yàhô ông
(bà) có dAt bj thu M ti Diu 1 chju trách nhiêm thi hânh Quyt dinh nay.
No'! iilthii:
- NIm diOu 3;
- C!iCi tjch, cac PCT UBND huyii;
- Thanh tra huyn;
- Cong thông tin din tir huyn;
- Lu'u: VT, TNMT./.

TM. UY BAN NHAN DAN
HU TJ7H
U TICH

U BAN NHAN DAN
HUYEN CAM XUYEN
S&

/QD-IJBND

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM
Dc 1p - Tçr do - Hnh phüc
Cdm Xuyên, ngàyJ tháng9 nám 2019

QUYET DINH
V/v thu hi dt cüa h Ong Lê Ngçc Phi d thirc hin GPMB thi cong
xãy dirng cong trInh Nâng cp, m& rng tuyn duông DH.127 xã Cm Thinh
u'c' BAN NHAN DAN HUYEN

Can cii Luât T3 chiic chInh quyn dia phucng ngày 19/06/2015;
Can c1r Lut Dt dai ngày 29/1 1/2013;
CAn cr Nghi djnh 43/2014/ND/Cp ngày 1 5/5/20
14 cüa ChInh phü Quy djnh chi tit
thi hành môt s diu cüa Luât fMt dai 2013;
CAn cü Thông tii s 3O/2014rIT-BTNv1T ngày 02/6/20 14 cüa B Tài nguyen va Môi
tmng quy djnh v h sa giao dt, cho thuê dt, chuyn mic dIch si:r diing dt, thu hM dat;
CAn cr Nghj quyt s 71/NQ-HDND ngây 13/1 2/2017 cüa HDND tinh v
thông qua danh miic các cong trInh, dir an can thu hOi dat và chuyên miic dIch si:r
diing dat nAm 2018;
CAn cir Quyêt djnh so 299/QD-UBND ngây 19/01/20 18 và Quyêt djnh so
2673/QD-UBND ngày 06/9/2018 cüa UBND tinh phê duyt Kê hoach siLr diing dat
nAm 2018 huyn Cam Xuyên;
CAn cir Quyet dnh so 3246/QD-UBND ngây 30/10/2018 cüa UBND tinh Ha Tinh
v vic phê duyt Dr an du tu xây dimg cong trInh Nâng cp, im rng tuyn duo'ng
DH.127 xâ Cm Thjnh, huyn Cm Xuyên;
Xét d nghj cüa UBND xä Cm Thinh ti Th trInh 146/TTr-UBND ngày 0
4/7/2019
v viêc d nghj thu hi dt d xây dimg cong trInh Nâng cp, m rng tuyn diiông
DH.127 xã Cm Thjnh và d nghj cüa Triring phông Tâi nguyen- Môi truô'ng,
QUYET B Nil:
Biu 1. Thu hi din tIch 23,40m2 (Hal mztai baphá'y bn met vuóng 1oi
dt
vun 1in k dt a ( dt trng cay lâu nAm) cüa h Ong Lê Ngçc Phi thuc thra dt s
4, t bAn d dja chInh s 49 dja chi thira dt tai thôn Tan Thuân, xA Cm Thinh d
thirc hin dir an Nâng cp, ma rng tuyn duông DH. 127 xA Crn Thjnh huyn Cm
Xuyen;
(Cu thé' clii tié't cóphié'u xác n/i ç2n kit qua do dçzc hln trqng tht'ra dá't kèin theo).
Diu 2. CAn ca vào Diu 1 cüa Quyt djnh nAy:
1. H gia dInh, CA nhân có trách nhirn thirc hin các nghi'a vii cüa nguai sir diing
dt, giao np 1ii bàn gôc giây ching nhn quyên sr ding dat dA duçc cAp cho UBND

xà Cm Thjnh d thirc hin vic chinh 1 M sa dja chInh trrnc khi k nhân tin Mi
thung, M trç theo quy djnh cüa Lut EMt dai.

2.Uy ban nhân dan xã Crn Thlnh có trách nhim:
- Bàn giao quyt djnh nay cho h gia dinh, cá nhân; trueing hçip h gia dInh, cá
nhân không nhn Quyt djnh nay hotc vtng mt thI phãi 1p biên bàn; niêm yt quyt djnh
nay tai tru si Üy ban nhân dan xâ, ti nhà hi quán thôn Tan Thun.
- Quán 1 chat chë din tIch d.t thu hM ti quyt djnh nay khi chua có Quy& djnh
giao dt, cho thuê dt, biên bàn bàn giao dt cüa ca quan có thm quyn cho chü du tu
trin khai dr an; thu Mi 1i bàn gc các 1oi giy t v quyn sü diing dt dã cp lien quan
dn phn din tIch thu Mi nêu ti Diu 1 Quyt djnh nay truóc khi cho h dan k nhân tin
Mi thuô'ng, M trq d cp nht, chinh i M sa dja chInh.
3. Hi dng Mi thung, M tr? GPMB dr an Nâng cap, ma rng tuyn dung
DH. 127 xâ Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi truang, Van phông Dàng k quyn
si.r diing dt có trách nhim pMi hçip vOi UBND xã Crn Thjnh và các t chic có lien
quan d thu Mi bàn gc các 1oi giy tà v quyn sr dung dt dã cp lien quan dn
din tIch thu Mi ti Diu 1 Quyt djnh nay d thirc hin vic cp nht, chinh l và km
tr h sa dja theo dung quy djnh pháp 1u.t.
Diêu 3. Quyt djnh nay có hiu 1rc k tilt ngày ban hành.
Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Chili tjch Hi dng Mi thuang, M tra
GPMB dir an Nâng cp, ma rng tuyn dung DH.127 xâ Cm Thjnh, Trung phông
Tài nguyen và Môi truang, Tnr&ng ban quán J2 các dr an huyn, Chili tjch UBND xã
Cm Thjnh, Chili du tu di.r an, thu tru&ng các t chcrc, dan vj có lien quan và ho ông
(bà) có dt bj thu Mi ti Diu 1 chju trách nhim thi hành Quyt djnh nây./
.lVo'i u/ia,,:
- Nhix diêu 3;
- Chü tjch, các PCT UBND Iiuyn;
- Thanh tra huyn;
- Côiig thông tin din tr huyn;
- Luu: VT, TNMT./.

TM. UY BAN NHAN DAN
CHU T!çH
HU TJCH

U BAN NHAN DAN
HUYEN CAM XUYEN

S&3

/QD-UBND

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Tçr do - Hinh phüc
Cdm Xuyên, ngàyJ tháng9nam 2019

QUYET DINH
V/v thu hidt cüa h OngNguyn DInh Nam d thu'c hin GPMBthI cong
xay dirng cong trinh Nang cap, mo r911g tuyen duo'ng DH.127 xa Cam Th1nh
uc BAN NHAN DAN HUYEN
Can cii Luât T6 chiic chInh quyn dja phung ngày 19/06/2015;
Can cii Lut Dt dai ngày 29/11/2013;
Can cii Nghj djnh 43/2 0 14/ND/CP ngày 1 5/5/2014 cüa ChInh phü Quy djnh chi tit
thi hânh môt s diu ciia Luât Dt dai 2013;
Can cii Thông tr so 30/2014/Yf-BThfT ngày 02/6/20 14 cUa B Tâi nguyen va Môi
tnthng quy djnh v h sci giao dt, cho thuê dat, chuyn mic dich sii dçing dt, thu hi dt;
Can cii Nghj quyt s 71/NQ-HDND ngây 13/12/2 017 cüa }-IDND tinh v
thông qua danh miic các cong trInh, dir an can thu hOi dat vâ chuyn mvc dIch sii
diing dat nAm 2018;
Can cii Quyêt djnh sO 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 và Quyêt djnh sO
2673/QD-UBND ngây 06/9/2018 ciia UBND tinh phê duyt Ke hoach sii diing dt
11am 2018 huyên Cam Xuyên;
Can cii Quyet dnh so 3246/QD-.UBND ngây 30/10/20 18 cüa UBND tinh Ha Trnh
v vic phê duyt Dir an du tu xây drng cOng trInh Nâng cp, m rng tuyn dithng
DH.127 xã Cm Thjnh, huyn Cm Xuyên;
Xét d nghj ciiaUBND xã Cm Thjnh tti Th trInh 146/]ITr-UBND ngày 04/7/2019
v vic d nghj thu hM dt d xay drng cong trInh Nâng cp, m rng tuyn dung
DH.127 xâ Cm Thjnh và d nghj cüa Tnr&ng phOng Tài nguyen- MOi tru&ng,
QUYET DINH:
Diu 1. Thu hM din tIch 6,0m2 (Sáu met vuong) 1oi dt vuô'n 1in k dt ii ( dt
trng cay lâu nAm) ciia h Ong Nguyn DInh Nam thuc thiia dt s 19, to ban d da
chInh s 48 dja chi thiia dt tai thôn Tan Thun, xâ Crn Thinh d thuc hiên du an
Nâng cap, mO rng tuyn duOng DH. 127 xA Cm Thjnh huyn Cm Xuyên;

(c'y thé chi tié't có phiê'u xác nhn ké't qua do dgc hin trgng tht'a da't kern theo).
Diu 2. Can cii vào Diu 1 cüa Quy& djnh nay:
1. H gia dInh, cá nhãn có trách nhirn thrc hin các nghTa vii cüa nguOi sii diing
dt, giao np 1i bàn gOc giây chiing nhn quyên sii diing dat dâ duçic cap cho UBND

xã Cm Thinh d thuc hiên viêc chinh 1 h sc dia chInh truó'c khi k nhân tin bM
thuô'ng, h trçi theo quy djnh cüa Luât Dt dai.

2.Uy ban nhãn dan xã Cam Thjnh có trách nhiêm:
- Bàn giao quyt dnh nay cho h gia dInh, cá nhân; tnrông hçp h gia dInh, cá
nhân không nhn Quy& dnh nay hotc vtng mt thI phái 1p biên bàn; niêm yt quyt djnh
nay tti trçt si Uy ban nhân dan xã, ti nhà hi quán thôn Tan Thuân.
- Quàn 1 chat ch din tIch dt thu Mi ti quy& djnh nay khi chua có Quyt dnh
giao dat, cho thuê dt, biên bàn bàn giao dt cUa co quan có thm quyn cho chü du tu'
trin khai dir an; thu hM 1ti bàn gc các 1oti giy t v quyn sir diing dt dã cp lien quan
dn phn din tIch thu Mi nêu ti Diu 1 Quy& djnh nay tnró'c khi cho h dan k nhn tin
Mi thumg, M trçy d cp nht, chinh l M so' dja chInh.
3. Hi dng bM thung, M trçY GPMB dr an Nâng cp, mi rng tuyn di.thng
DH.127 xã Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi trthng, Van phông Däng k quyn
sir ding dt có trách nhim pMi h9p vOi UBND xã Crn Thjnh và các t chirc có lien
quan d thu Mi bàn gc các 1oi giy t v quyn sir diing dAt dA cp lien quan dn
din tIch thu Mi tai Diu 1 Quyt djnh nay d thuc hin vic cap nhat, chinh 1 và luu
trü M so dja theo dàng quy djnh pháp 1ut.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1rc k tr ngày ban hânh.
Chánh VAn phông HDND-UBN1D huyn, Chü tjch Hi dng Mi ththng, M tro
GPMB dir an Nãng cp, m rng tuyn du'ông DH.127 xã Crn Thinh, Trung phông
Tài nguyen và Môi trithng, Tru'âng ban quàn l các dir an huyen, Chü tjch UBNID xA
Cm Thinh, Chü dAu tu dr an, thu trueing các t chrc, don vj có lien quan yà h ông
(bà) có dAt bj thu Mi t?i Diu 1 chu trách nhim thi hành Quyt dnh này.i
No'i i,hâi,:
- Nhu' diêu 3;
- Chti tjch, các PCT UBND huyn;
- Thanh tra !iuyn;
- Cong thông tin din tr huyn;
- Liru: VT, TNMT./.

U BAN NHAN DAN
HUYEN CAM XUYEN
S&

£9 /QD-UBND

CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
DçIc Ip - Tir do - Hinh phllc
Cam Xuyên, ngày Jthángflnam 2019

QUYET DJNH
V/v thu hi dt ella h Ong Phan Xuân Hãi d thrc hin GPMB thi cong
xãy drng cong trInh Nâng cap, mo rng tuyn thrO'ng DH.127
xa Cm Thjnh
UY BAN NHAN DAN HUYEN
Can cü Luât T3 chüc chInh quyn dia phuccng ngày 19/06/2015;
Can cir Lut Dt dai ngày 29/11/2013;
Can cir Nghj djnh 43/2 0 14/ND/CP ngày 15/5/2014 ella ChInh phll Quy djnh chi ti&t
thi hành môt s diu dlla Luât EMt dai 2013;
Can cir Thông tu so 30/2014/ri -BTNMT ngày 02/6
/2014 ella B Tài nguyen và MOi
tnr?mg quy djnh v h s giao dt, cho thuê dt, chuyn m1ic dIch si:r dung dt, thu hi dat;
Can dll Nghj quyt s 71/NQ-HDND ngày 13/1 2/2017 ella HDND tinh v
thông qua danh mic các cong trInh, dir an can thu hOi dat và chuyên mic dIch sll
diingdâtnàm2018;
Can dll Quyêt djnh sO 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 và Quyêt djnh so
2673/QD-UBND ngày 06/9/2018 ella UBND tinh phé duyt Kê hotch si:r diing dat
nãm 2018 huyn Cam Xuyên;
Can dll Quyêt djnh sO 3246/QD-UBND ngây 30/10/20 18 ella UBND tinh Ha Tinh
v viêc phê duyêt Dir an du tu xây dmg cOng trInh Nâng cap, m rng tuyn dix&ng
DH.127 xã Cm Thjnh, huyn Cm Xuyên;
Xét d nghj dlla UBND xâ Cm Thjnh tai Th trInh 146/f Ir-UBND ngây 04/7/2019
v vic d nghj thu hi dt d xây dimg cOng trinh Nâng cp, ma rng tuyn duông
DH.127 xâ Cm Thjnh và d nghj dlla Trir&ng phông Tài nguyen- Môi tnthng,
QUYET DINH:
Diu 1. Thu hi din tIch 23,30m2 (Hal mu'o'i ba phdy ba met vuông) 1oi dAt
vithn 1in k dAt & ( dAt trng cay lâu nàm) ella h Ong Phan Xuân Hãi thuc thlla dAt
s 198, t& bàn d dja chInh s 46 dja chi th&a dAt ti thôn Tan Thuân, xâ Cm Thinh
d thirc hin dir an Nâng cp, m& rng tuyn du&ng DH. 127 xã Cm Thjnh huyn
Cm Xuyên;
(Cu the clii tjlt có pl'ziê'u xác nhç2n kit qua do dgc hiçn frgng thz'ca dá't kè,n theo).
Diu 2. Can ell vào Diu 1 ella Quy& djnh nay:
1. H gia dInh, cá nhân có trách nhim thirc hin các nghia vii ella nguäi sfr diing
dAt, giao np 1ti bàn god giây chirng nhn quyên sll dçing dat dà duçc cap eho UBND

xA Cm Thinh d thuc hiên viêc chinh 1 h so dia chInh truóc khi k nhân tin bi
thung, h try theo quy djnh cüa Lut Dt dai.
2. Uy ban nhân dan xâ Crn Thjnh có trách nhim:
- Bàn giao quyt djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; tru?mg hçip h gia dInh, cá
nhân không nhn Quyt djnh nay hoc vng mitt thI phài 1p biên bàn; niêm y& quyt dinh
nay tai tri,i s& Uy ban nhân dan xã, tai nhà hi quán thôn Tan Thuân.
- Quãn 1 chtt ch din tIch dt thu Mi tti quyt djnh nay khi chua có Quyt dnh
giao dt, cho thuê dt, biên bàn bàn giao dt cüa co' quan có thm quyn cho chü du tu
trin khai dir an; thu Mi 1i bàn gc các 1oi giy t v quyn sfr diing dt dà cp lien quan
dn phn din tIch thu Mi nêu t?i DMu 1 Quy& djnh nay tnrót khi cho ho dan k nhân tin
bi thithng, M try d cp nht, chinh l M so dla chmnh.
3. Hi dng Mi thithng, M try GPMB dir an Nâng cp, rn rng tuyn duô'ng
DH. 127 xA Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi trung, Van phông Dàng k quyn
si:r ding dt có trách nhim pMi hçp vth UBND xä Cm Thjnh vâ các t chüc cO lien
quan d thu Mi bàn gc các 1oi gMy t v quyn si:r ding dt dâ cp lien quan dn
din tIch thu Mi tai Diu 1 Quyt djnh nay d thirc hin vic cp nht, chinh l và lu'u
tr h so dja theo dang quy djnh pháp 1ut.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tir ngày ban hành.
Chánh Van phông HDND-UBND huyên, Chü tjch Hi dng M thi.thng, M try
GPMB dir an Nâng cp, ma rng tuyn dng DH.127 xâ Cm Thinh, Tru'O'ng phông
Tài nguyen và Môi trung, Tnrô'ng ban quân l các dir an huyên, Chü tjch UBND xã
Cm Thinh, Chü du tr dr an, thu truang các t chirc, don vj có lien quan và ho ông
(bã) có dt bj thu Mi ti Diu 1 chju trách nhiêm thi hành Quyt dinh nây.
No'! n/lâlz:
- Nhir dieu 3;
- ChCi tjch, các PCT UBND huyii;
- Thanli tra huyn;
- Cong thông tin diii ttr huyén;
- Luu: VT, TNMT./.--

TM. UY BAN NHAN DAN
CHU TJCH
HU TICH

U( BAN NHAN DAN
HUYEN CAM XUYEN
S& 37c5/QD-UBND

CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Dçic Ip - Tir do - Hnh phüc
Cdi Xuyên, ngày thánggnam 2019

QUYET D!NH
V/v thu hôi dat cüa h Ong Phan Xun TrInh d
thrc hin GPMB thi cong
xây durng cong trInh Nâng cp, m& rng tuyn durông BH.127
xã Cm Thjnh
UY BAN NHAN DAN HUYEN
Can cü Luât T6 chi.'rc chInh quyn dia phuo'ng ngày 19/06/2015;
Can cr Lu.t Dt dai ngày 29/11/2013;
Can ci.r Nghj djnh 43/2 0 14/ND/CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü Quy djnh chi ti&
thi hành môt s diu cüa Luât Dt dai 2013;
C.n cir Thông tu' s 30/20141r1-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa B Tâi nguyen và Môi
tnzè'ng quy djnh v h s giao dAt, cho thuê dAt, chuyn miic dIch sir diing dAt, thu hi dAt;
Can cir Nghj quy& s 71/NQ-HDND ngày 13/1 2/20 17 cüa HDND tinh v
thông qua danh mijc các cong trInh, dir an can thu hôi dat và chuyên m1jc dIch sir
diing dat näm 2018;
,
Can cu Quyet djnh sO 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 và Quyêt djnh
so
2673/QD-UBND ngày 0 6/9/2018 cüa UBNID tinh phê duyt Kê hotch sü diing dat
nAm 2018 huyn Cam Xuyên;
Can c1r Quyêt djnh so 3246/QD-UBND ngày 30/10/2018 cüa UBND tinh Ha Tinh
v vic phê duyt Dir an dAu tu' xây dimg cOng trinh Nâng cp, mO' rng tuyn duô'ng
DR 127 xã CAm Thjnh, huyn CAm Xuyên;
Xét d ngh cüa UBND xa CAm Thjnh ti Th trInh 146/11 r-UBND ngày 04/7/2019
v vic d nghj thu hi dAt d xây dimg cOng trInh Nâng cAp, mi rng tuyn duô'ng
DH. 127 xã CAm Thjnh và d nghj cüa Trung phông Tài nguyen- Môi trung,
QUYET DINU:
Diu 1. Thu hi diên tIch 2,30m2 (HaipMy ba met vuông) 1oi dAt vthn 1in k
dAt a ( dAt trng cay lâu näm) cüa h Ong Phan Xuân TrInh thuc thira dAt s 178, ta
ban d dja chInh s 46 dja chi thi:ra dAt ti thôn Tan Thuân, xã CAm Thinh dA thac
hin dir an Nâng cAp, rnO' rng tuyAn du'ang DH.127 xã CAm Thjnh huyn CAm
Xuyên;
(Cy thé clii tié't Co pliié'u xc nhçn két qua do dgc hin trqng thtra dd't kern theo).
Diêu 2. Can cir vào Diu 1 cüa Quy& djnh nay:
1. H gia dInh, cá nhân có trách nhim thirc hin các nghia vii cüa nguô'i sir diing
dAt, giao np 1i ban gôc giây chü'ng nhn quyên sir dirng dat dâ dirçc cap cho UBND

xä Cm Thjnh d thirc hin vic chinh I h so dja chInh truót khi k nhân tin bM
thiing, h trçY theo quy djnh cüa Lut Dt dai.
2.Uy ban nhân dan xã Crn Thinh có trách nhiêm:
- Bàn giao quyt djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; truông hçip h gia dInh, cá
nhân không nhn Quy& djnh nay hoc vng mitt thI phái 1p biên bàn; niêm yt quy& djnh
nay ti trii si Uy ban nhân dan xã, ti nhà hi quán thôn Tan Thun.
- Quân 15' chat chê din tIch dt thu Mi tai quy& djnh nay khi chua có Quyt djnh
giao dt, cho thuê d&, biên bàn bàn giao dt ci:ia co quan Co thm quyn cho chü du tu
trin khai dir an; thu hM 1ii bàn gôc CáC 1oti giy to' v quyn sfr ding dt dã Cap lien quan
dn phn din tIch thu hM nêu ti Diu 1 Quyt djnh nay tnrOc khi cho h dan k5' nhn tin
Mi thu&ng, M trg d cp nht, chinh 15' M so dja chInh.
3. Hi dng Mi thuo'ng, M trç GPMB dir an Nâng cap, mo' rng tuyn duo'ng
DH.127 xâ Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi truo'ng, Van phông Dàng k5' quyn
sir dçing dt có tráCh nhim pMi hcip vó'i UBND xã Crn Thinh và CáC to ChÜC Co lien
quan d thu hM bàn gOc các 1oti giy tO' v quyn sir dçng dAt dã cap lien quan dn
din tIch thu hM tai Diu 1 Quyt djnh nay d thrC hin vic
nht, Chinh 15' và luu
trt M so dja theo dOng quy dnh pháp lut.
Diu 3. Quy& djnh nay cO hiu 1rc k tü ngày ban hành.
Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Chü tjCh Hi dng Mi thuO'ng, M trG
GPMB dir an Nâng cp, mO' rng tuyn duO'ng DH.127 xA Cm Thinh, TruO'ng phông
Tài nguyen và Môi truO'ng, Tru'O'ng ban quàn 15' các dir an huyên, ChÜ tjCh UBND xâ
Cam Thjnh, ChO dâu tu dir an, thu tnthng CáC to Chirc, don vj Co lien quan vâ ho ông
(bà) có dAt bj thu Mi tai Diu 1 chu trách nhirn thi hành Quyt dinh này)V
No'i iilthi,:
- Nhix diêu 3;
- Chà tjch, các PCT UBND huyn;
- Thanh tra huyn;
- Cong thông tin din tir huyn;
- Liru: VT, TNMT./.

TM. UY BAN NHAN DAN
CHU TICH
/____ t.

'"U TI

U BAN NHAN DAN
HUYEN CAM XUYEN
S: W /QD-UBND

CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phñc
Cam Xuyên, ngày5 thang9nain 2019

QUYET IMNH
V/v thu hui dIt ella h Ong Lê Ng9c Quyt thiyc hin GPMB thi Cong
xây dirng cong trInh Nâng cp, m& rng tuyn thrô'ng DH.127
xã Cm Thjnh
UY BAN NHAN DAN HUYEN
Can cir Luât T6 chc chInh quyn dia phucing ngày 19/06/2015;
Can c1r Lut Dt dai ngày 29/1 1/2013;
C5n ci'r Nghj djnh 43/2014/ND/CP ngày 1 5/5/2014
tha ChInh phll Quy djnh chi tit
thi hành môt s diu cUa Luât fMt dai 2013;
Can cir Thông tu so 30/2014t1T-BTNIV]IT ngày 02/6/2
014 cüa B Tài nguyen Va MOi
tri.r&ng quy djnh v M sa giao d&, cho thuê dt, chuyn mic dIch sr diing dt, thu
Mi dt;
Can cir Nghj quyt s 71/NQ-HDND ngày 13/1 2/20 17 cüa HDND tinh v
thông qua danh miic các cong trInh, dir an can thu hôi dat và chuyên mitc dIch sr
dngdâtnàm2018;
Can cir Quyet djnh so 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 vâ Quyet djnh so
2673/QD-UBND ngày 06/9/2018 cüa UBND tinh phê duyt Kê hoich sir diing dat
näm 2018 huyn Cam Xuyên;
Can cir Quyêt djnh so 3246/QD-UBND ngày 30/10/20 18 cüa UIBND tinh Ha TTnh
v vic phê duyt Dir an du tiz xây drng cOng trInh Nâng cp, mi rng tuyn di.thng
DH. 127 xã Cm Thjnh, huyn Cm Xuyên;
Xét d nghj cüa UBND xâ Cm Thjnh tai Th trinh 146/TTr-UBND ngày 04/7/2019
v vic d ngh thu Mi dt d xay dimg cong trInh Nâng cp, m rng tuyn duông
DH.127 xâ Cm Thjnh và d nghj cüa Tnr&ng phông Tài nguyen- Môi tnrông,
QUYET DINH:
Diêu 1. Thu Mi din tIch 0,40m2 (KhóngpMy Mn met vuong) 1oi dt vuèn 1in
k dt ( dAt trng cay lâii näm) cüa h Ong Lé Ng9c Quyt thuc thüa dat s 1, ti
ban d dja chInh s 48 dia chi thi.'ra dAt ti thôn Tan Thun, xä Cm Thinh d thirc
hin dir an Nâng cp, m rng tuyn dung DH. 127 xA Cm Thjnh huyn Cm
Xuyên;
(Cy the chi tié"t Co phiê'u xác nhn kà qua do dgc hiên trQng thtra dá't kern theo).
Diu 2. Can dll' vào Diu 1 cüa Quyt djnh nay:
1. H gia dInh, cá nhân có trách nhim thrc hin các nghia vi cüa nguôi sir diing
dAt, giao np 1i ban gôc giây chrng nhn quyên sir dung dat dã duçc cap cho UBND

xà Crn Thinh d thirc hin viêc chinh 1 h so dja chInh tru6c khi k nhtn tin bi
thuèng, h trçi theo quy djnh cüa Lut Dt dai.
2.Uy ban nhân dan xã Cam Thinh có trách nhiêm:
- Bàn giao quyt djnh nay cho hQ gia dInh, cá nhân; tnr&ng hçp h gia dInh, cá
nhân không nhn Quy& djnh nay ho.c vng mt thI phài 1p biên bàn; niêm y& quyt djnh
nay ti trti s Uy ban nhân dan xã, ti nhà hi quán thôn Tan Thun.
- Quãn 1 chtt chê din tIch dt thu Mi tai quyt djnh nay khi chua có Quyt djnh
giao dt, cho thuê dt, biên bàn bàn giao dt cüa Co quan có thm quyn cho chü du tu
trin khai dir an; thu Mi 'ai bàn gc các 1oi giy t v quyn str diing dt dâ cp lien quan
dn phn din tIch thu hM nêu ti Diu 1 Quyt djnh nay truâc khi cho h dan k nhn tin
bi thu&ng, M trg d cp nht, chinh 1 M so da chInh.
3. Hi dng bM thuè'ng, M trçY GPMB dir an Nâng cap, rn& rng tuyn dirô'ng
DH.127 xã Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi trung, Van phông Dàng k quyn
sü diing dt có trách nhim pMi hcTp vó'i UBND xã Cm Thjnh và các t chü'c có lien
quan d thu Mi bàn gc các loi giy t v quyn sr dung dt dA cp lien quan dn
din tIch thu Mi ti Diu 1 Quyt djnh nay d thrc hin vic cp nht, chinh l và luu
trü M so dja theo dung quy djnh pháp 1ut.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tr ngày ban hành.
Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Chü tjch Hi dng bM thtthng, M trcx
GPMB dir an Nâng cp, ma rng tuyM duô'ng DH.127 xã Cm Thinh, Tru&ng phông
Tài nguyen và Môi truang, Truö'ng ban quân l các dl! an huyn, Chü tjch UBND xã
Cam Thinh, Chü dâu tu di! an, thu trithng các to chirc, don v có lien quan yà h ông
(bà) có dt bj thu Mi ti Diu 1 chju trách nhirn thi hành Quyt dinh nay.
f\T0j

;iI,âii:
- Nhii diêu 3;
- ChCi tjch, các PCT UBND huyn;
- Thanh tra huyn;
- Cong thông tin din tfr huyn;
- Lu'u: VT, TNMT./<

TM. UY BAN NHAN DAN
CHU TJc?H
U TICH

U' BAN NHAN DAN
HUYEN CAM XUYEN

S& 37' /QD-UBND

CONG HOA xA HOT CHU NGHIA VIET NAM
Dc 1p - Tu do - Hnh phüc
Cdm Xuyên, ngày-j thángj nám 2019

QUYET D!NH
V/v thu hi dt cüa h Ong Phan Van Quôc d thrc hin GPMB thi cong
xãy dyng cong trInh Nãng cap, m& rng tuyn du'ô'ng DH.127 xã Cm Thinh
UY BAN NHAN DAN HUYEN
Can cü Luât T6 chtc chInh quyn dja phuccng ngày 19/06/2015;
Can c1r Lust Dt dai ngày 29/11/2013;
Ca.n cir Ngh djnh 43/2014,ND/Cp ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü Quy djnh chi tit
thi hành môt s diu cüa Luât Dt dai 2013;
Can cr Thông tu si 30/2014/TT-BTNIVIIT ngày 02/6/2014 cüa B Tài nguyen và Môi
tmông quy djnh v h so giao dt, cho thuê dt, chuyn mic dIch s& diing dt, thu hM dat;
Can cü Nghj quy& s 71/NQ-HDND ngày 13/12/20 17 cüa HDND tinh v
thông qua danh mic các cong trInh, dr an can thu hôi dat và chuyên miic dIch sir
ditng dat nãm 2018;
Can cu Quyêt djnh so 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 và Quyet djnh sO
2673/QD-UBND ngày 06/9/2018 cüa UBND tinh phê duyt Kê hotch si:r diing dat
nAm 2018 huyn Cam Xuyên;
Can ci'r Quyêt djnh so 3246/QD-UBND ngày 30/10/2018 cüa UBND tinh Ha TTnh
v vic phê duyt D%r an du tu xây drng cong trInh Nâng cp, m rng tuyn diing
DH.127 xA Cm Thinh, huyên C6 Xuyên;
Xét d nghj cüa UBND xâ Cm Thjnh ti Th trInh 146/TTr-UBND ngày 04/7/2019
v vic d nghj thu Mi dt d xây dimg cOng trInh Nang cp, ma rng tuyn dung
DH. 127 xâ Cm Thjnh và d nghj cüa Tru&ng phông Tài nguyen- Môi truang,
QUYET IMNil:
Diu 1. Thu Mi din tIch 8,80m2 (Tam phá'y tam met vuong) 1oi dt vu6ii 1in
k dt a ( dt trng cay lâu nàm) cüa h Ong Phan Van Quc thuôc thüa dt s 113,
t bàn d dja chInh s 46 dja chi thira dt tai thôn Tan Thun, xâ Cm Thinh d thixc
hin dir an Nâng cp, ma rng tuyn duang DH.127 xã Crn Thinh huyên Cm
Xuyên;
(Cu the', chi tié't có phie'u xáe n/in idt qua do dgc hin trqng thta dá't kern theo).
Diu 2. Can ctr vào Diu 1 cüa Quy& djnh nay:
1. H gia dInh, cá nhân có trách nhim thrc hin các nghia vii cüa nguai sir ding
dt, giao np 1i bàn gôc giây chüng nhn quyên sü diing dat dã duoc cap cho UBND

xâ Cm Thjnh d thirc hin vic chinh 1 h so dja chInh trrn9c khi k nhân tin bi
thu&ng, h trçr theo quy djnh cüa Lut EMt dai.
2. Uy ban nhan dan xã Crn Thjnh có trách nhiêm:
- Bàn giao quyt djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; truông hçp h gia dInh, cá
nhan không nhn Quyt djnh nay hotc vng mtt thI phãi 1p biên bàn; niêm yt quy& djnh
nay tti trii s Uy ban nhân dan xã, ti nhà hi quán thôn Tan Thi4n.
- Quàn 1 chtt ch din tIch dt thu hM tai quyt djnh nay khi chua có Quyt dinh
giao dt, cho thuê dt, biên bàn bàn giao dt cüa co quan có thm quyn cho chü du tu
trin khai dir an; thu Mi lai bàn gc các 1oi giy t v quyn str diving dt dâ cp lien quan
dn phn din tIch thu hM nêu t?i Diu 1 Quyt djnh nay tnró'c khi cho h dan k,2 nhân tin
Mi thuông, M try d cp nht, chinh 1 M so dja chInh.
3. Hi dng Mi thithng, M try GPMB dir an Nâng cp, rn rng tuyn dithng
DH. 127 xã Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi triiô'ng, Van phông DAng k quyn
si:r diing dt có trách nhim ph& hçp vâi UBND xã Cm Thinh vá các t chi'rc có lien
quan d thu Mi bàn gc các loi giy t v quyn sr diing dAt dâ cp lien quan dn
diên tIch thu hM tai Diu 1 Quyt djnh nay d thirc hin vic cp nht, chinh l và lu'u
tr& M so dja theo dàng quy djnh pháp lut.
Diêu 3. Quyt djnh nay có hiu lrc k tr ngày ban hành.
Chánh VAn phông HDND-UBND huyn, Chü tjch Hi dng Mi thung, M try
GPMB dir an Nâng cp, m rng tuyn du'ôig DH.127 xA Crn Thjnh, Trung phông
Tài nguyen và Môi tri.rng, Tru&ng ban quAn l các dir an huyên, Chü tjch UBND xA
Cm Thinh, Chü dAu tu dr An, thu tru&ng các th chrc, don vi có lien quan va ho ông
(bà) Co dAt bj thu Mi ti Diu 1 chju trách nhim thi hành Quyt djnh này.K
JS,T0i n/ian:

- Nht.r diêu 3;
- ChO tjcb, các PCT UBND buyên;
- Tlianh tra liuyn;
- Cong thông tin din tir huyn;
- Luu: VT,

TM. UY BAN NHAN DAN
U TJCH
TICH

liii Duyt

U BAN NHAN DAN
HUYEN CAM XUYEN
S: 5Jc7?/QDUBND

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dc Ip - Tir do - Hinh phüc
Cdm Xuyên, ngàyi tháng9nam 2019

QUYET IMNH
V/v thu hôi dat cña h Ba Nguyn Thi Van d thiyc hin GPMB thi cong
xây drng cong trInh Nâng cp, m& rng tuyn dtrông DH.127 xã Cm Thjnh
U'( BAN NHAN DAN HUYN
Can cu Luât T6 chüc chInh quyn dia phuxcing ngày 19/06/2015;
Can ct'r Lut Dt dai ngây 29/1 1/20 13;
Can cir Nghj djnh 43/2014/ND/CP ngày 15/5
/2014 cüa ChInh phü Quy djnh chi tit
thi hành môt s diu cüa Luât Dt dai 2013;
Can ct'r Thông tu s 30/201411T-BTNMT ngày 02/6/20 14 cüa B Tâi nguyen và
Môi
trithng quy djnh v h s giao dt, cho thuê dt, chuyn miic dIch
sir ding dt, thu Mi d.t;
Can cü Nghj quyt s 71/NQ-HDND ngày 13/1 2/20 17 cüa HDND tinh v
thông qua danh miic các cong trInh, dir an can thu hôi dat va chuyên miic dIch sir
ding dat näm 2018;
Can cir Quyêt dIIh so 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 vâ Quyêt djnh
so
2673/QD-UBND ngay 06/9/2018 cüa UBND tinh phê duyt Kê hoach s1r dçing dat
näm 2018 huyn Cam Xuyên;
Can c1r Quyêt djnh so 3246/QD-UBND ngày 30/10/2018 cüa UBND tinh Ha Tinh
v vic phé duyt Dir an dàu tu xây dirng cong trInh Nâng cp, m& rng tuyn duông
DH.127 xã Cm Thinh, huyn Cm Xuyên;
Xét d nghj cüa UBND xã Cm Thjnh ti Th trinh 146/Tfr-IJBND ngày 04/7/2019
v vic d nghj thu Mi dt d xây dirng cOng trInh Nâng cp, mO rng tuyn duô'ng
DH. 127 xã Cm Thjnh và d nghj cüa TmOrig phông Tài nguyen- Môi trung,
QUYET IMNH:
Diu 1. Thu Mi din tIch 20,40m2 (Hai mu'o'ipMy bn met vuóng) 1oii dt vun
1in k dt ( dt trng.cây lâu nãm) cüa h bà Nguyn Thj Van thuc thü'a dt s
22, ti bàn d dja chInh s 48 dja chi thü'a dt tai thôn Tan Thuân, xã Crn Thjnh d
thirc hin di,r an Nâng cp, m rng tuyn duing DH.127 xã Crn Thjnh huyn Cm
Xuyên;
(Cy thê chi tiê't có phiê'u xác nhçn k& qua do dgc hin trgng thza dá't kern theo).
Diu 2. Can cir vào Diu 1 cüa Quyt djnh nay:
1. H gia dInh, Ca nhân có trách nhim thirc hin các nghia vii cüa ngui sir during
dt, giao np 1ti bàn gôc giây chirng nhn quyên s1r dung dat dã dugc cap cho UBNID

xA Crn Thinh & thuc hiên viêc chinh 1 h so dia chInh truó'c khi k nhân tin Mi
thuông, M trçi theo quy djnh cüa Lut Dt dai.
2. Uy ban nhân dan xã Cam Thjnh có trách nhim:
- Bàn giao quyt djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; truè'ng hçip h gia dInh, cá
nhân không nhn Quy& djnh nay hoc vng mitt thi phài 1p biên bàn; niêm yt quy& dnh
nay tti trii sô Uy ban nhân dan xâ, t?i nhà hi quán thôn Tan Thun.
- Quân 1 chtt chë din tIch dt thu hM tai quy& djnh nay khi chua có Quyt djnh
giao dt, cho thuê dt, biên bàn bàn giao dt cüa co quan có thtm quyn cho chü du tu
trin khai dr an; thu hM lai bàn g'c các 1oi giy t v quyn sir ding dt dã cp lien quan
dn phn din tIch thu Mi nêu ti Diu 1 Quy& djnh nay truóc khi cho h dan k nhn tin
Mi thu6ng, M trg d cp nht, chinh i M so dja chInh.
3. Hi dng Mi thiing, M trçY GPMB di,r an Nâng cp, mô' rng tuyn duông
DH.127 xâ Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi trung, Van phông Dàng k quyn
si:r dicing dt có trách nhirn pMi hçip vi UBND xã Cm Thinh và các t chirc có lien
quan d thu Mi bàn gc các 1oi giy t v quyn sr diing dt dã cp lien quan dn
din tIch thu Mi tai Diu 1 Quyt djnh nay d thirc hin vic cp nht, chinh 1 và lu'u
trü M so dja theo dung quy djnh pháp lut.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc k tr ngày ban hành.
Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Chü tjch Hi dng Mi ththng, M tra
GPMB dir an Nâng cp, m rng tuyn duông DH.127 xA Cm Thjnh, Trung phông
Tài nguyen và Môi tnthng, Trming ban quàn l các dix an huyên, Chü tjch UBND xa
Cam Thjnh, Chü du tu dir an, thU trung các t chUc, don vi có lien quan yà h ông
(bà) có dt bj thu Mi ti Diu 1 chu trách nhiêm thi hành Quy& djnh nay.
No'i iilth;,:
- Niur diêu 3;
- Chü tjch, các PCT UBND huyn;
- Thanh tra huyn;
- Cong thông tin din tr huyn;
- Luu: VT, TNMT./—

TM. UY BAN NHAN DAN
CHU TfH
HU TICH

U'( BAN NHAN DAN
HUYEN CAM XUYEN
So: ft/QD-UBND

CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc
Cdi Xuyên, ngàjotj thángflnam 2019

QUYET D!NH
V/v thu hi dt ella h Ba Nguyn Th1 Lan CI thiyc hin GPMB thi cong
xây dtyng cong trInh Nâng cp, m& rng tuyn du'ô'ng DH.127 xã Cm Thjnh
UY BAN NHAN DAN HUYN
Can ct'r Lut T3 chtrc chInh quyén dja phucng ngày 19/06/2015;
Can cir Lutt Dt dai ngày 29/11/2013;
Can cü Nghj djnh 43/2014/ND/CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phU Quy djnh clii tit
thi hành mt s diu cüa Luât D& dai 2013;
Can cir Thông tix so 30/20141f1-BTNMT ngày 02/6/20 14 cüa B Tài nguyen và Môi
tnthng quy djnh v h s giao dt, cho thuê dtt, chuyn rniic dIch sir dung dt, thu hi dt;
Can cü Nghj quy& s 71/NQ-HDND ngày 13/12/20 17 cüa HDNID tinh v
thông qua danh m11c các cOng trInh, dr an can thu hôi dat và chuyn mvc dIch sir
dyng dat näm 2018;,
Can cr Quyêt djnh sO 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 và Quyêt djnh s
2673/QD-UBND ngay 06/9/2018 cüa UBNID tinh phê duyt Kê hoch sir ding dat
näm 2018 huyn Cam Xuyên;
Can cir Quyêt djnh sO 3246/QD-UBND ngày 30/10/2018 cüa UBND tinh Ha Tinh
v vic phê duyt Dr an dàu tu xây dmg cong trInh Nâng cp, ma rng tuyn dumg
DH.127 xã Cm Thjnh, huyn Cm Xuyên;
Xét d nghj cüa UBND xã Cm Thjnh tai Th trInh 146/flr-UBND ngày 04/7/20 19
v vic d nghj thu hM d.t d xây dçrng cOng trInh Nâng cp, rn6 rng tuyn duô'ng
DH.127 xã Cm Thjnh và dê nghj cüa Truang phông Tài nguyen- Môi trueing,
QUYET DINH:
Diu 1. Thu hi din tIch 13 ,70m2 (Mu'&i ha phdy bay met vuóng) loi d.t vi.thn
lin k dat a ( dat trông cay lâu nàm) cüa h bà Nguyn Thj Lan thuc thüa dt s
146, t bàn do da chInh s 46 dja chi thira dAt ti thôn Tan Thu.n, xã Cm Thjnh d
thrc hin dr an Nâng cap, m& rng tuyên durng DH. 127 xä Cm Thjnh huyn Cm
Xuyên;
(Ciii the, clii ük có phiê'u xác nhç2n kit qua do dgc hin trgng tlilra da't kern theo).
Diu 2. Can cir vào Diêu 1 cüa Quyt djnh nay:
1. H gia dInh, cá nhân có trách nhim thirc hin các nghia vi cüa nguôi sir dung
dAt, giao np lti bàn gOc giây chang nhn quyên sir dçing dat dã duc cap cho UBND

xâ Crn Thjnh d thirc hin vic chinh 1 M so da chInh trithc khi k nhn tin Mi
thii&ng, M trg theo quy djnh cUa Lut fMt dai.

2.Uy ban nhân dan xâ Crn Thjnh có trách nhim:
- Bàn giao quyt djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; tnr&ng hçp h gia dInh, cá
nhân không nhn Quyt djnh nay hoc vng mtt thI phâi 1p biên bàn; niêm yt quyt djnh
nay tai trii s Uy ban nhân dan xã, ti nhà hi quán thôn Tan Thun.
- Quàn 1 chit chë din tich dt thu Mi ti quyt djnh nay khi chua có Quyt djnh
giao dat, cho thuê dt, biên bàn bàn giao dt cüa co quan có thm quyn cho chü du tLr
trik khai dir an; thu Mi 1i bàn gôc CáC 1oi giy t v quyn str dung dt dâ cap lien quan
dn phn din tIch thu Mi nêu ti Diu 1 Quyt djnh nay truóc khi cho h dan k nhn tin
Mi thuèng, M trç d cp nht, chinh i M so dja chInh.
3. Hi dng Mi thuô'ng, M trçY GPMB dçr an Nâng cp, mô rng tuyn dithng
DH.127 xã Cm Thinh, phông Tài nguyen và Môi tnthng, Van phông Däng k quyn
sir diing dt có trách nhim pMi hç'p vói UBND xã Crn Thjnh và các t chüc Co lien
quan d thu Mi bàn gôc các 1oi giy t v quyn sr dvng dt dã cp lien quan dn
din tIch thu Mi ti Diu 1 Quyt djnh nay d thirc hin vic cp nht, chinh l và km
trü M so dja theo dung quy djnh pháp 1ut.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tir ngày ban hành.
Chánh Van phông HDNID-UBND huyn, Chü tjch Hi dng Mi thuOg, M t1V
GPMIB dir an Nâng cap, m rng tuyn duOng DH.127 xA Crn Thjnh, Trung phông
Tài nguyen và Môi trung, Truing ban quail i các dir an huyn, Chü tjch UBND xA
Cam Thinh, Chü du tu di,r an, thu trithng các t chirc, don vj có lien quan và ho ông
(ba) co dt bj thu Mi tai Diêu 1 chu trách nhim thi hành Quyt djnh này.
No'i n/i Il,::
- Nhtx diêu 3;
- Chü tjch, các PCT UBND huyen;
- Thanh tra huyn;
- Cong thông tin din tcr huyn;
- Lu'u: VT, TNMT./.

TM. UY BAN NHAN DAN
HU TJdH
U TJCH

n Hfl'u Duyt

U BAN NHAN DAN
HUYEN CAM XUYEN
S: 3O /QD-TJBN

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Ttr do - Hinh phüc
Cá'm Xuyên, ngàyj tháng9 nám 2019

QUYET DNH
V/v thu hi dt cüa h Ong Ha Van Tam d thrc hin GPMB thi cong
xãy dirng cong trInh Nâng cp, m& rng tuyn thi*ng BH.127 xã Cm Thlnh
U'( BAN NHAN DAN HUYN
Can ciI Luât T3 chüc chInh quyn dja phuong ngày 19/06/2015;

Can cir Lut EMt dai ngày 29/11/2013;
Can cir Nghj dnh 43/2014/ND/CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü Quy dnh chi tiêt
thi hành môt s diu cüa Luât fMt dai 2013;
Can c1r Thông tu so 30/2014/Tf-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa B Tâi nguyen và Môi
tnrmg quy dnh v h so giao dt, cho thuê dt, chuyn rnçtc dIch sir diing dt, thu hi dt;
Can cr Nghj quyt s 71/NQ-HDND ngày 13/12/2017 cüa HDND tinh v
thông qua danh mvc các cong trInh, di,r an can thu hôi dat và chuyn miic dIch sti'r
dicing dat nàm 2018;,
Can cur Quyêt dnh so 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 và Quy& djnh sO
2673/QD-UBND ngày 06/9/2018 cüa UBND tinh phê duyt Kê houch sfr diing dat
näm 2018 huyn Cam Xuyên;
Can cü Quyêt djnh so 3246/QD-UBND ngày 30/10/2018 cüa UBND tinh Ha Trnh
v vic phê duyt Di,r an du tu xây dirng cOng trInh Nâng cp, ma rng tuyn duang
DH.127 xã Cm Thjnh, huyn Cm Xuyên;
Xét d ngh cüa IJBND xã Cm Thjnh ti Th trInh 146/TTr-UBND ngày 04/7/2019
v vic d nghj thu hM dt d xây dirng cong trInh Nâng cp, ma rng tuyn dithng
DH. 127 xã Cm Thjnh và d nghj cüa Trir&ng phông Tài nguyen- Môi trithng,
QUYET D!NH:
Diu 1. Thu hM din tIch 7,10m2 (Bay phá'y mt met vuóng,) 1oii dt vtran 1in
k dt ( dAt trng cay lâu nàm) cüa h Ong Ha Van Tam thuc thira dAt s 18, t?i
ban d dja chInh s 48 dja chi thüa dAt tai thôn Tan Thun, xã Cm Thinh d thuc
hin dir an Nâng cap, ma rng tuyn dithng DH. 127 xã Cm Thjnh, huyn Cm
Xuyên;
(Cy t/ié clii tiê't có phié'u xác nhçn ke't qua do dgc hin trgng tlitra dá't lthm theo).
Diu 2. Can cur vào Diu 1 cüa Quyt djnh nay:
1. H gia dInh, cá nhân có trách nhim thirc hin các nghia vi cüa nguai sfr diing
dAt, giao np lti ban gc giây chang nhn quyên sur dirng dat dã duçic cap cho UBNID

xâ Cm Thjnh d thirc hin vic chinh 1 h sc dja chInh truác khi k nhân tin bM
thithng, h trçl theo quy djnh cüa Lut D.t dai.
2. Uy ban nhân dan xã Crn Thjnh có trách nhim:
- Ban giao quyt djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; trung hçp h gia dInh, cá
nhân không nhtn Quyt djnh nay hotc vtng mt thI phâi 1p biên bàn; niêm yt quyt djnh
nay tii trii s Uy ban nhân dan xã, ti nha hi quán thôn Tan Thun.
- Quàn 1 chtt chë din tIch dt thu hi tii quyt djnh nay khi chua có Quyt djnh
giao dat, cho thuê dt, biên bàn bàn giao dt cüa Ca quan có thm quyn cho chü du iii
trin khai dr an; thu hi 1ii bàn gc các 1oi giy t v quyn sr ding dt dã cp lien quan
dn phn din tIch thu hi nêu ti Diu 1 Quyt djnh nay trixOc khi cho h dan k nhn tin
bi thithng, h trçY d cp nht, chinh 1 h so dja chinh.
3. Hi dng bi thung, h trçY GPMB dir an Nâng cp, m& rng tuyn chrng
DH.127 xã Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi truông, Van phong Dang k quyn
sü di;ing dt có trách nhim phi hcip v6i UBND xà Crn Thjnh Va các t chirc có lien
quan d thu hM bàn gc các loai giy t v quyn si'r dung dt dã cp lien quan dn
din tIch thu hM ti Diu 1 Quyt djnh nay d thirc hin vic cp nhât, chinh l và luu
tr& h so dja theo dung quy djnh pháp lut.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tü ngày ban hành.
Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Chü tjch Hi dng bi thu'ô'ng, h trg
GPMB dir an Nâng cp, m rng tuyn duôrig DH.127 xã Crn Thjnh, Tru&ng phông
Tâi nguyen và Môi trung, Tru&ng ban quail l các dir an huyn, Chi tjch UBND xa
Cam Thjnh, Chü du Ui dir an, thu trithng các t chirc, don vj có lien quan v h ông
(bà) có dt bj thu Mi ti Diu 1 chu trách nhirn thi hành Quyt djnh nay.
f\To'j u/ia,,:
- Nhu' diéu 3;
- Chfi tjch, các PCT UBND huyn;
- Thanh tra huyn;
- Cong thông tin din tü huyn;
- Luu: VT, TNMT./._—

TM. UY BAN NHAN DAN
CHU TICH
U TICH

U BAN NHAN DAN
HUYEN CAM XUYEN
S&

33

/QD-UBND

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
JJc 1p - Tir do - Htnh phuic
Cm Xuyên, ngày tháng9 näm 2019

QUYET D!NH
V/v thu hill dat cüa h Ba Nguyn ThI Linh d thtrc hin GPMB thi cong
xây dtrng cong trInh Nãng cap, m& rng tuyn thrô'ng DH.127
xã Cm Thjnh
U( BAN NHAN DAN HUYEN
Can cii Luât T3 chic chInh quyn dja phung ngày 19/06/2015;
Can cir Lut Dt dai ngày 29/11/20 13;
C5n c1r Nghj djnh 43/2014,ND/CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü Quy djnh chi ti&
thi hành môt sil diu cüa Luât Dt dai 2013;
Cn cir Thông tu so 30/20141f1-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa Bô Tài nguyen và Môi
truô'ng quy djnh v hil sa giao dAt, cho thuê dAt, chuyn mic dIch si:r ding dAt, thu hii dAt;
Can cr Nghj quyt sil 71/NQ-HDND ngày 13/1 2/2017 cüa HDND tinh v
thông qua danh miic các cong trInh, dir an can thu hOi dat vá chuyên mic dIch sir
diing dat 11am 2018;,
Can cir Quyet djnh so 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 và Quyêt djnh so
2673/QD-.UBND ngây 06/9/2018 cüa UBND tinh phé duyt Kê hoich str dçing dat
nãm 2018 huyn Cam Xuyên;
Can cir Quyêt djnh sO 3246/QD-UBND ngày 30/10/20 18 cüa UBND tinh Ha Trnh
v vic phé duyt Dir an dAu tu' xây drng cong trInh Nâng cp, ma rng tuyn di.rô'ng
DH.127 xã Cm Thjnh, huyn Cm Xuyên;
Xét d nghj cüa UBND xã Cm Thjnh ti Ti trInh 146/TTr-UBND ngày 04/7/2019
v vic d nghj thu hii dAt d xây dimg cOng trmnh Nâng cp, mO rng tuyn duang
DH. 127 xA Cm Thjnh và d nghj cüa Trtx&ng phông Tài nguyen- Môi truô'ng,
QUYET DINH:
Diu 1. Thu hôi din tIch 8,10m2 (Tam phá:y m5t met vuông) loai dAt vuô'n 1in
k dAt a ( dAt trilng cay lâu nãm) cüa h Ba Nguyn Thj Linh thuc thi:ra dAt s 26, t
ban dil dja chInh s 49 dja chi thüa dAt tii thôn Tan Thun, xâ Cm Thinh d thirc
hin dir an Nâng cp, m& rng tuyn du'è'ng DH. 127 xã Cm Thjnh huyn Cm
Xuyên;
(Cy the chi tiê't Co phié'u xác nhn ké't qua do dgc hin trgng thi'ca dá't kern theo).
Diu 2. Cn cir vào Diêu 1 cUa Quy& djnh nay:
1. H gia dInh, Ca nhân có trách nhim thirc hin các nghia vi cüa ngithi sir dung
dAt, giao np 1i bàn gôc giây chang nhn quyên sr diing dat dã duçic cap cho UBND

xã Cm Thjnh d thirc hin vic chinh 1 h s dja chInh truóc khi k nhân tin bM
thithng, h trçY theo quy djnh cüa Lut Dt dai.
2. lily ban nhân dan xã Crn Thjnh có trách nhim:
- Bàn giao quyt djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; truông hcip h gia dInh, cá
nhân không nhn Quyt djnh nay hoc vng mt thI phãi 1p biên bàn; niêm yt quyt djnh
nay t?i tru si lily ban nhân dan xâ, tti nhà hi quán thôn Tan Thun.
- Quàn 1 chtt ch din tIch dt thu hM tai quyt djnh nay khi chua có Quy& djnh
giao dt, cho thuê dt, biên bàn bàn giao dt cüa ca quan có thrn quyn cho chü du tu
trin khai di,r an; thu Mi 1ii bàn gc các 1oti giy t v quyn si,r dung dt dã cp lien quan
dn phn din tich thu Mi nêu tii Diu 1 Quy& djnh nay tnró'c khi cho h dan k nhn tin
Mi thuông, M trçy d cp nht, chinh 1 M sa da chInh.
3. Hi dng Mi thuô!ng, M t1V GPMB dr an Nâng cp, ma
rng tuyn dirang
DH.127 xã Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi truô'ng, Van phông Dàng k quyn
sir ding dt có trách nhim pMi h9p vâi UBND xã Cm Thjnh và các t chirc có lien
quan d thu Mi bàn gc các loi giy t v quyn sa
dvng dt dä cp lien quan dn
din tIch thu Mi ti Diu 1 Quyt djnh nay d thçrc hin vic cp nht, chinh l và km
trü M sa dja theo dung quy djnh pháp 1ut.
Diu 3. Quy& djnh nay có hiu lirc k tr ngày ban hành.
Chánh Van phông HDND-LTBND huyn, Chü tjch Hi dng bM thu'ang, M trG
GPIVIB dir an Nâng cp, mi rng tuyn duô'ng DH. 127 xA Cm Thjnh, Tnr&ng phông
Tài nguyen và Môi trung, Tru'ó'ng ban quân 1 các dir an huyên, ChÜ tjch UBND xã
Cm Thjnh, Chü du tu dr an, thu truóig các t chrc, &m vi có lien quan yã h ông
(bà) có dt bj thu Mi ti Diu 1 chju trách nhirn thi hành Quyt dinh nay.
No'! izithi,:
- Nhu diêu 3;
- Chü tjch, cac PCT UBND huyn;
- Thanh tra huyn;
- Cong thông tin din tcr huyn;
- Lu'u: VT, TNMT./.

TM. UY BAN NHAN DAN
CHU TIGH
TICH

U BAN NHAN DAN
HUYEN CAM XUYEN
S&

32 /QD-UBND

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
DçIc 1p - Tir do - Hmnh phüc
Cdm Xuyên, ngày thángnam 2019

QUYET D!NH
V/v thu hli dt cüa h Ong Phan Xuãn Lm d thl!c hin GPMB thi cong
xây drng cOng trInh Nãng cp, m& rng tuyn du'ô'ng DH.127 xã Cm Thlnh
UY BAN NHAN DAN HUYEN
Can ci'r Luãt T6 chc chInh quyn dja phucmg ngày 19/06/2015;
Can cir Lut D.t dai ngày 29/11/20 13;
Can cir Nghj djnh 43/2014/ND/CP ngáy 1 5/5/2014 cüa ChInh phü Quy djnh chi tit
thi hành môt s diu cüa Luât Dtt dai 2013;
CAn cir Thông tu so 30/2014,TI-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa Bô Tâi nguyen và Môi
trung quy djnh v h sa giao dt, cho thuê dat, chuyn miic dIch sü' dung dat, thu hM dt;
CAn cir Nghj quyt s 71INQ-HDND ngáy 13/12/2017 cüa HDND tinh v
thông qua danh miTc các cong trInh, dir an can thu hôi dat và chuyên m'çic dIch sir
diing dat nAm 2018;
CAn c1r Quyêt djnh so 299/QD-UBND ngây 19/0 1/2 018 vA Quyt djnh s
2673/QD-UBND ngAy 06/9/20 18 cüa UBND tinh phê duyt Kê hoach sü diing dat
näm 2018 huyn Cam Xuyên;
CAn cir Quyêt djnh so 3246/QD-UBND ngày 30/10/2018 cüa UBND tinh Ha Tinh
v vic phê duyt Dr an du tu xây dirng cong trInh Nâng cp, m rng tuyn duông
DH.127 xA Cm Thjnh, huyn Cm Xuyên;
Xét d nghj cüa UBND xA Cm Thjnh tai Th trmnh 146/Tfr-UBND ngây 04/7/2019
v vic d nghj thu hM dt d xay drng cong trInh Nâng cp, m rng tuyn du6ng
DH.127 xA Crn Thjnh vA d nghj cüa Truóng phông Tài nguyen- Môi trung,
QUYET DINIH:
Diu 1. Thu hi diên tIch 15,20m2 (Mithi làmphdy hal met vuóng) 1oi dt vu6n
1in k dt ( dt trng cay lau 11Am) cüa h Ong Phan Xuân Lm thuc thira dt s
174, tôr bAn dà dia chInh s 46 dja chi thüa dt tai thôn Tan Thun, xA Cm Thinh d
thirc hin d,r an Nâng cp, m rtng tuyn duô'ng DH. 127 xA Cm Thjnh huyn Cm
Xuyên;
(Cy thé chi tiê't Co phie'u xác nhn ké't qua do dçic hién tring thi'ra dá't kern the0).
Diu 2. CAn cü vào Diu 1 cUa Quyt dnh nAy:
1. H gia dInh, CA nhân có trách nhim thrc hin cAc nghia vi cüa ngtxi sir ding
dat, giao np 'ai bAn gc giây chi1rng nhn quyên sr ditng dat dA du'çc cap cho UBND

xã Cm Thinh d thisc hiên viêc chinh 1 h sci dia chInh trrnc khi k nhân tin bi
thithng, h tr? theo quy djnh cüa LuQtt Dt dai.
2.Uy ban nhân dan xä Cam Thinh có trách nhiêm:
- Bàn giao quyt djnh nay cho h gia dInh, Ca nhân; tnthng hçp h gia dmnh, ca
nhân không nhn Quyt djnh nay hoc vng mt thI phài 1p biên bàn; niêm yt quyt djnh
nay ti trii sâ Uy ban nhân dan xä, tii nhà hi quán thôn Tan Thuân.
- Quân 1 chit ch din tich d& thu hi tai quyt djnh nay khi chua có Quyt djnh
giao dAt, cho thuê dAt, biên bàn bàn giao dAt cüa cci quan có th.m quyn cho chü dAu tu
trin khai dir an; thu hM 1ii bàn gc các 1oii giy t v quyn s'r diing dAt dã cp lien quan
dn phn din tIch thu hi nêu tii Diu 1 Quyt djnh nay trnó'c khi cho h dan k)2 nhân tiên
bM thixông, h tr? d cp nht, chinh 1 h sa dja chInh.
3. Hi dng bM thuing, h trçi GPMB dir an Nâng cp, m rng tuyn duô'ng
DH.127 xã Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi trung, Van phông Dàng k quyn
sr dung dAt có trách nhim phi hçp vói UBND xã Cm Thjnh vâ các t chüc có lien
quan d thu hM bàn gc các loai giy t? v quyn sà dicing dAt dã cp lien quan dn
din tIch thu hM ti Diu 1 Quy& djnh nay d thrc hin vic cap nht, chinh l và km
trQ h sa dja theo diing quy djnh pháp lut.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc k ttr ngày ban hành.
Chánh Van phông IHDND-UBND huyn, Chü tch Hi dng bi thithng, h tro
GPMB dir an Nâng cap, mi rng tuyn dung DH.127 xã Cm Thjnh, Truóng phOng
Tài nguyen và Môi trithng, Truóng ban quàn l các dir an huyn, Chü tch UBND xã
Cm Thnh, Chü dAu tu dir an, thu tnthng các t chirc, dan vj có lien quan và h ông
(bà) có dAt bj thu hi ti Diu 1 chju trách nhirn thi hành Quyt djnh nãyi
Noi n/ian:
- Nhu diêu 3;
- Chfi tjeh, các PCT UBND huyn;
- Thanh tra huyen;
- Cong thông tin din t1r huyn;
- Lu'u: VT, TNMT./. —

TM. UY BAN NHAN DAN
T. CHU TICH
CHUTICH

n Hilu Duyt

U( BAN NHAN DAN
HUYEN CAM XUYEN
S:

/QD-UBND

CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phñc
Cdm Xuyén, ngàyJ tháng nám 2019

QUYET DJNH
V/v thu hi dt cüa h Ong Nguyn TrI Huy d thirc hin GPMB thi cong
xãy dyng cong trInh Nãng cp, m& rng tuyn du'ô'ng DH.127 xã Cm Thjnh
UY BAN NHAN DAN HUYEN
Can c(r Luât T3 chi'rc chInh quyn dia phuccng ngày 19/06/2015;
Can cr Lut Dt dai ngày 29/11/2013;
Can ctr Nghj djnh 43/2014ThD/CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü Quy djnh chi tit
thi hânh môt sé, diu cüa Luât Dt dai 2013;
Can cir Thông tu so 30/2014/f 1'-BTNMT ngây 02/6/20 14 cüa B Tâi nguyen va Môi
tnr?ng quy djnh v h so giao dt, cho thuê dt, chuyn miic diIch sü' diing dt, thu Mi dt;
Can cü Nghj quy& s 71/NQ-HDND ngày 13/12/2 017 cüa 1{DND tinh v
thông qua danh mic các cong trInh, di,r an can thu hôi dat và chuyn mvc dIch sir
diing dat nàm 2018;,
Can cr Quyêt dnh so 299/QD-UBND ngây 19/01/2018 và Quyêt djnh s
2673/QD-UBND ngày 06/9/2018 cüa UBND tinh phé duyt Kê hotch sir diing dat
närn 2018 huyn Cam Xuyên;
CAn cir Quyêt djnh so 3246/QD-UBND ngày 30/10/2018 cüa UBND tinh Ha TTnh
v vic phê duyt Dir an du tu xây dirng cOng trInh Nâng cap, m rng tuyn du&ng
DH.127 xã Cm Thinh, huyn Cm Xuyên;
Xét d nghj cüa UBND xâ Crn Thjnh tui TOr trInh 146/f lr-UBND ngày 04/7/20 19
v vic d nghj thu Mi dt d xây dimg cong trInh Nâng cap, ma rng tuyn duông
DH.127 xã Crn Thjnh và d nghj cüa Tnthng phông TAi nguyen- Môi tnrmg,
QUYET JMNH:
Diu 1. Thu Mi din tIch 48,20m2 (Ban mu'o'i tam phá'y hai met vuông,) 1oi dt
yuan 1in k dt a ( dt trng cay lâu nAm) cüa h Ong Nguyn TrI Huy thuc thira
dt s 52, ta ban d dja chInh s 49 dja chi thira dt tai thôn Tan Thuân, xã C6
Thjnh d thirc hin dr an Nâng cp, m& rng tuyn dithng DH.127 xã Crn Thjnh
huyn Crn Xuyên;
(Cy thê chi tiê't Co phié'u xác nh2n ké't qua do dçic hin trgng thi'a dá't kern theo).
Diu 2. CAn cir vâo Diêu 1 cüa Quyt djnh nAy:
1. H gia dmnh, Ca nhân có trách nhim thirc hin các nghTa vii cüa nguai s1r diing
dat, giao np 'ai bAn gc giy chirng nhn quyên sir dung dat dA duçc cap cho UBND

xâ Cam Thjnh d thirc hin vic chinh 1 h so dja chInh trithc khi k nhân tin bôi
thu&ng, M trg theo quy djnh cüa Lut Dt dai.

2.Uy ban nhân dan xã Crn Thjnh có trách nhim:
- Bàn giao quyt djnh nay cho h gia dInh, Ca nhân; tnrông h9p h gia dInh, cá
nhân không nhn Quy& dnh nay hoc vng mtt thI phãi 1p biên bàn; niêm yt quy& djnh
nay tai trçi s liJy ban nhân dan xä, ti nhà hi quán thôn Tan Thuân.
- Quàn 1 chat chê din tich dt thu hi tii quyt djnh nay khi chua có Quy& djnh
giao dat, cho thuê dt, biên bàn bàn giao dt cüa co quan có thm quyn cho chü du tr
trin khai dr an; thu hi 1ii bàn gc các loai giy t v quyn sfr diing dt dâ cap lien quan
dn phn din tIch thu hi nêu ti Diu 1 Quy& dnh nay tnrót khi cho h dan k nhn tin
bM thu?mg, h trçi d cp nht, chinh 1 h so dja chInh.
3. Hi dng bM thrnrng, h tr? GPMB dii an Nâng cp, mi rng tuyn di.thng
DH. 127 xA Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi truô'ng, Van phông Dang k quyn
sir diing dt có trách nhirn phi hçp vOi UBND xã Ctrn Thjnh và các to chi'rc Co lien
quan d thu hM bàn gôc CáC loti giy t v quyn sir dirng dt dã cp lien quan dn
din tIch thu hi tti Diu 1 Quyt djnh nay d thrc hin ViC cp nht, chinh 1 và 1uu
tru h so dja theo dung quy djnh pháp lut.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1rc k t& ngày ban hành.
Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Chü tjch Hi dng bi thithng, h tra
GPMB dir an Nâng cap, rn rtng tuyn du'Ong DH.127 xã Cm Thjnh, Tru&ng phông
Tài nguyen và Môi trithng, Truâng ban quãn 1 cac dir an huyn, ChO tch UBND xâ
Cam Thjnh, Chü dâu tir dij an, thu trung các to chrc, don vi có lien quan yà h ông
(bà) cO dt bj thu Mi ti Diu 1 chu tráCh nhim thi hành Quyt djnh nay.
AToi iilthiz:
- Nhii diêu 3;
- ChCi tich, các PCT UBND huyn;
- Thanh tra huyii;
- Cong thông tin din tir huyn;
- Luu: VT, TNMT./.
>

TM. UY BAN NHAN DAN
CHU TIçH
HU TICH

U BAN NHAN DAN
HUYEN CAM XUYEN
So:

f9 /QD-UBND

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Ttr do - Hnh phüc
Xuyên, ngayJ tháng9 nàm 2019

QUYET DINH
V/v thu hii dt cüa h Ong Nguyn DInh Hinh d thçrc hin GPMB thi cong
xây dyng cong trInh Nâng cp, m& rng tuyn durng DH.127 xã Cm Thjnh
U'( BAN NHAN DAN HUYN
Can cü Luât T6 chi.ic chInh quyn dia phucing ngày 19/06/2015;
Cn cir Lut Dt dai ngày 29/11/2013;
Can cir Nghj djnh 43/2014/ND/CP ngây 15/5/2014 cüa ChInh phü Quy djnh chi tit
thi hành môt s diu cüa Luât 1EMt dai 2013;
Can cir Thông tu so 30/20141f1-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa Bt Tài nguyen và Môi
trtrè'ng quy djnh v h so giao dt, cho thuê dt, chuyn rnçtc dIch sr ding dt, thu hi dt;
Can cir Nghj quy& sé 71/NQ-HDND ngày 13/12/20 17 cüa HDND tinh v
thông qua danh miic các cong trInh, dir an can thu hôi dat và chuyên mlic dIch sir
diing dat näm 2018;
Can cr Quyet djnh so 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 và Quyêt djnh so
2673/QD-UBND ngày 06/9/2018 cüa UBND tinh phê duyt Kê hotch sir dçtng dat
näm 2018 huyn Cam Xuyên;
Can dr Quyêt djnh so 3246/QD-UBND ngày 30/10/2018 cüa UBND tinh Ha TI'nh
v vic phê duyt Dr an du tu xây dirng cong trInh Nâng cp, m0 rng tuyn chiông
DH.127 xâ Cm Thjnh, huyn Cm Xuyên;
Xét d nghi cüa UBND xã Cm Thjnh ti Th trInh 146/TTr-UBND ngày 04/7/2019
v vic d nghj thu hi dt d xây dirng cong trinh Nâng cp, m& rng tuyn duông
DH.127 xâ Cm Thjnh và d nghj cüa Tnr&ng phông Tâi nguyen- Môi tnthng,
QUYET D!NH:
Diu 1. Thu hM din tIch 9,0m2 (Chin met vuong,) 1oti dt vuin 1in k dt 0 (
dt trng cay lau näm) cüa h Ong Nguyn DInh Hanh thuc thira dt s 6, tr bàn d
dja chInh s 48 dija chi thü'a dt ti thôn Tan Thuân, xA Cm Thjnh d thi.rc hiên du an
Nâng cp, m rng tuyn diRng DH. 127 xã Cm Thjnh huyn Cm Xuyên;
(Cy thé chi tie"t có phie'u xác nhn ké't qua do dgc hin trgng tht'ra dá't kern theo).
Biu 2. Can cir vào Diu 1 cüa Quy& djnh nay:
1. H gia dInh, cá nhân cO trách nhirn thirc hin cad nghia vii cüa ngu'i sir dung
dt, giao np lai bàn gOc giây chirng nMn quyên 5ir ding dat dA du9'c cap cho UBND

x Cm Thinh d thiic hiên viêc chinh 1 h s dia chInh truOc khi k nhân tin Mi
thithng, M trçi theo quy djnh cUa Lut Dt dai.
2. Uy ban nhân dan xã Cam Thnh có trách nhim:
- Bàn giao quyt djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; trumg hçp h gia dInh, cá
nhân không nhn Quy& djnh nay hotc ving mt thI phâi 1p biên bàn; niêm y& quyt djnh
nay tti trçi s Uy ban nhân dan xä, tai nba hôi quán thôn Tan Thuân.
- Quàn 1 cht chë din tIch dt thu Mi ti quyt djnh nay khi chua có Quyt djnh
giao dt, cho thuê d&, biên bàn bàn giao dt cüa co quan có thm quyn cho chü du tt.r
trin khai dr an; thu Mi 1ui bàn gc các 1oti giy t v quyn si:r diing dt dã cp lien quan
dn phn din tIch thu Mi nêu ti Diu 1 Quyt dnh nay tnróc khi cho h dan k nhân tin
Mi thuông, h trg d cp nht, chinh i M sa dja chinh.
3. Hi dng Mi thuing, M trç GPMB dir an Nâng cp, mi rng tuyn du&ng
DH.127 xã Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi trung, Van phOng Dáng k quyn
sir dung dt có trách nhim pMi hçip vó'i UBND xâ Cm Thjnh và các t chirc có lien
quan d thu Mi bàn gc các loai giy t v quyn sr ding dt dà cp lien quan dn
din tIch thu Mi ti Diu 1 Quyt djnh nay d thirc hin vic cap nht, chinh l và lu'u
trü M sa dja theo dung quy djnh pháp lust.
Diêu 3. Quy& djnh nay có hiu 1irc k tü ngày ban hânh.
Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Chü tjch Hi dng Mi thithng, M tro
GPMB dir an Nâng cp, m rng tuyn dung DH.127 xã Crn Thjnh, Trung phông
Tài nguyen và Môi trung, Trithng ban quân 1 các dir an huyn, Chü tch UBND xâ
Crn Thinh, Chü du tu dr an, thu truóg các t chirc, dan vj có lien quan vàhong
(bà) Co dt bj thu Mi tai Diu 1 chju trách nhiêm thi hành Quyt djnh nay)V
Noi u/ian:
- Nhu diêu 3;
- Chti tjch, các PCT UBND huyên;
- Thanh tra huyn;
- Cong thông tin din ti huyn;
- Luu: VT, ThMT./._

TM. UY BAN NHAN DAN
HU TICH
U Tk2H

Duyt

U BAN NHAN DAN
HUYEN CAM XUYEN

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hinh phüc

S: jf55/QD-UBND

Cám Xuyên, ngàyd3thang9nam 2019

QUYET D!NH
V/v thu hii dat cüa h Nguyn Quang Bc d thirc hin GPMB thi cong
xây dipig cong trInh Nãng cp, m& rng tuyn throng DH.127 xã Cm Thjnh
uc( BAN

NHAN DAN HUYEN

Can cir Luät T6 chi.ic chInh quyn dja phucing ngày 19/06/20 15;
Can cu Lust Dt dai ngây 29/11/20 13;
Can ci Nghj djnh 43/2014/ND/Cp ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü Quy djnh chi ti&
thi hành môt s diu cüa Luât Dt dai 2013;
Can ciii Thông tu so 30/2014/Tf-BTNIVIT ngày 02/6/20 14 cüa B Tâi nguyen và Môi
trir&ng quy djnh v h so giao dt, cho thuê dt, chuyn miic diIch siir dung dt, thu hi dt;
Can ciii Ngh quy& s 71/NQ-HDND ngây 13/1 2/2017 cüa HDND tinh v
thông qua danh miic các cong trInh, di,r an cn thu hi dt vâ chuyn m1ic dIch siir
diing dat nAm 2018;
,
Can ciii Quyêt djnh so 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 vâ Quyêt djnh so
2673/QD-UBND ngay 06/9/2018 cüa UBND tinh phê duyt Kê hoach suii ding dat
nàm 2018 huyn Cam Xuyên;
Can ciir Quyêt dnh so 3246/QD-UBND ngãy 30/10/20 18 cüa UBND tinh Ha TTnh
v vic phé duyt Di,r an du tu xây drng cong trInh Nâng cp, mó' rng tuyn du'ông
DH.127 xâ Cm Thjnh, huyn Cm Xuyên;
Xét d nghi cüa UBND xã Cm Thjnh ti Th trmnh 146ff lr-UBND ngày 04/7/2019
v vic d nghj thu hi dt d xay drng cong trInh Nâng c.p, ma rng tuyn duang
DH. 127 xã Cm Thjnh và d nghj cüa Tru&ng phông Tâi nguyen- Môi trirang,
QUYET DJNH:
Diu 1. Thu hi din tich 11,60m2 (Mwô'i mi2tphdy sáu met vuóng) 1oi dt yuan
1in k dt ( dt trng cay lâu nàm) cüa h Ong Nguyn Quang Bc thuc thiira dt
s 14, ti bàn d dja chInh s 48 dja chi thiira dt tii thôn Tan Thuân, xâ Cm Thinh d
thirc hin dir an Nâng cp, ma rng tuyn dithng DH. 127 xã Cm Thjnh huyên Cm
Xuyên;
(Cy thé clii tié't Co phié'u xác nhin kê't qua do dic hin trang tWra dá't kern theo).
Diu 2. Can ciii vâo Diu 1 cüa Quyt djnh nay:
1. H gia dInh, Ca nhân có trách nhim thirc hin các nghia v1 cüa nguO'i sir diing
dt, giao np 'ai bàn gôc giây chiirng nhn quyên sir diing dat dä dugc cap cho UBND

xã Crn Thjnh d thrc hin vic chinh 1 h so dja chInh tnrc khi k nhn tin bM
thuông, h trg theo quy djnh cüa Lut Dt dai.
2.Uy ban nhân dan xã Crn Thjrih có trách nhim:
- Bàn giao quyt djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; tnrô'ng hçip h gia dInh, Ca
nhân không nhn Quyt dnh nay hoc v.ng mt thi phâi 1p biên bàn; niêm yt quyt djnh
nay ti tri,i si Uy ban nhân dan xã, t?i nhà hi quán thôn Tan Thun.
- Quàn 1 chat chë din tIch d& thu hM tai quyt djnh nay khi chua có Quyt djnh
giao dat, cho thuê
biên bàn bàn giao dt cüa co quan Co thm quyn cho chü diu tr
trin khai dir an; thu Mi 1i bàn gôc: CáC 1oi giây to ye quyên sir ding dt dA cp lien quan
dn phn din tICh thu Mi nêu tai Diu 1 Quyt dnh nay tnrOc khi cho h dan k nhn tin
Mi thuOng, M trçi d
nht, Chinh 1 M so dja Chinh.
3. Hi dng Mi thuOng, M tr GPMB dci an Nâng Cap, mO rng tuyên thrOng
DR 127 xA Cm Thjnh, phông Tà nguyen và Môi truOng, Van phông Dàng k quyn
si.r diing dt CO tráCh nhim phi h9p vOi UBND xã Cam Thjnh và CáC t chüc có lien
quan d thu Mi bàn gc các loi' giy tO v quyn sir diing dt dã dtp lien quan dn
din tIch thu Mi ti Diu 1 Quy djnh nay d thirc hin viC cp nht, chinh 1 và luu
trit M so dja theo dung quy djnh pháp 1ut.
Diu 3. Quy& djnh nay có hiu lrc k tO ngày ban hành.
Chánh Van phOng HDND-UBND huyn, Chü tjCh Hi dng bed thumg, M trcr
GPMB dir an Nâng Cap, mO rng tuyn duOng DH.127 xã C.m Thjnh, TrLrOng phOng
Tài nguyen và Môi truOng, Trung ban quãn l các dir an huyên, Chü tjch UBND xã
Cam Thjnh, Chü du tu dci an, thu truOng CáC t chOc, don vj Co lien quan và ho ông
(bà) có dt bj thu Mi ti Diu 1 chju trách nhiêm thi hânh Quyed dinh nàyY
Noi u/ian:
- Nhui diêu 3;
- Chü tjch, các PCT UBND huyn;
- Thanh tra huyn;
- Cong thông tin din tr huyii;
- Luu: VT, TNMT./—

TM. UY BAN NHAN DAN
HU TIC
UTJQ
/
,
viIfl'u D uyt

UY BAN NHAN DAN
HUYN CAM XUYEN
S: W<ó' /QD-UBND

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tij do - Hnh phüc
Cam Xuyên, ngà3 tháng9 nàm 2019

QUYET D!NH
V/v thu hôi dat cüa h Ong Nguyn DInh Thiu d thiyc hin GPMB thi cong
xây dtrng cOng trInh Nâng cp, m& rng tuyên throng DH.127 x Cm Thjnh
UY BAN NHAN DAN HUYIN
Can cii Lut T6 chiic chInh quyn dja phuccng ngày 19/06/2015;
Can cii Lut Dat dai ngày 29/11/20 13;
Can cii Nghj djnh 43/2014/ND/CP ngày 15/5/2014 ciia ChInh phii Quy dnh chi tit
thi hành rnt s diu cUa Lust Dt dai 2013;
Can cii Thông tu s 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/20 14 ciia B Tài nguyen và Môi
truOng quy djnh v h s giao dt, cho thuê dit, chuyn miic dIch sii diing dt, thu hM dt;
Can cii Nghj quyt s 71/NQ-HDND ngày 13/12/2017 cüa HDND tinh v
thông qua danh rnitc các cong trInh, dir an can thu hôi dat và chuyên mic dIch sii
ding dat näm 2018;,
so
Can cii Quyêt djnh so 299/QD-IJBND ngày 19/01/2018 và Quyêt djnh
2673/QD-UBND ngày 06/9/2018 ciia UBND tinh phê duyt Kê hoch sii ding dat
nàrn 2018 huyn Cam Xuyên;
Can cii Quyêt dnh so 3246/QD-UBNID ngày 30/10/2018 cüa UBND tinh Ha Tinh
v vic phê duyt Dir an Mu tu xây dimg cong trInh Nâng cp, m& rng tuyn du'Ong
DH.127 xä Cam Thjnh, huyn Cim Xuyên;
Xét d nghj ciia UBND xã Cm Thnh ti Th trInh 146/TTr-UBND ngày 04/7/20 19
v vic d nghi. thu hM Mt d xây di.rng cong trInh Nâng c.p, rni rng tuyn du'O'ng
DH.127 xà Cm Thnh và d nghj cUa Tru&ng phông Tài nguyen- Môi truYng,
QUYET DNB:
1oi Mt vu?m
Diu 1. Thu hi din tich 30,90m2 (Ba mu'ciipháy chin met vuong)
1in k Mt a ( Mt trng cay lâu nàm) ciia h Ong Nguyen Dinh Thiu thuc thiia Mt
s 4, t bàn d dja chInh s 55 dja chi thiia Mt ti thôn SGn Trung, xã Cm Thjnh d
thrc hin dr an Nang cp, ma rng tuyn duang DH.127 xã Cm Thjnh huyn Cm
Xuyên;
(Cy thé, chi tiê't có phiéu xác nhn ké't qua do dçic hin tring thzca dat kern theo).
Diu 2. Can cii vào Diu 1 cüa Quyt djnh nay:
1. H gia dInh, cánhân có trách nhirn thirc hin các nghTa vi ciia nguai sii dimg
dat, giao np 1i bàn gOc giây chiing nhn quyên sii diing dat dà dugc cap cho UBND

xâ Cm Thinh d thixc hiên viêc chinh 1 M so dia chInh truóc khi k nhan tin Mi
thung, M trçY theo quy djnh cUa Luât EMt dai.
2. Uy ban nhân dan xA Cm Thinh có trách nhiêm:
- Bàn giao quyt djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; trir&ng hçip h gia dInh, cá
nhân không nhn Quyt dnh nay hoc vng mt thI phái 1p biên bàn; niêm y& quy& djnh
nay ti trçi s Uy ban nhân dan xâ, tai nhà hi quán thôn Sun Trung.
- Quán 1 chtt chë din tIch dt thu Mi tii quyt djnh nay khi chua có Quy& djnh
giao dt, cho thuê dt, biên bàn bàn giao dt cüa Co quan có thm quyn cho chü du tir
trin khai dr an; thu Mi 1i bàn gc các loai giy t v quyn sü dung dt dã cp lien quan
dn phn din tIch thu Mi nêu ti Diu 1 Quy& dnh nay truóc khi cho h dan k nhan tin
Mi thuông, h trG d cp nht, chinh i M so dja chmnh.
3. Hci dng bM thung, h trçy GPMB di,r an Nâng cp, m rng tuyn duô'ng
DH.127 xã Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi tru'&ng, Van phông Däng k quyn
s1r diing dt có trách nhim pMi hcip vâi UBND xã Crn Thjnh và các t chüc có lien
quan d thu Mi bàn gc các loai giy t v quyn sr ding dt dâ cp lien quan dn
diên tIch thu Mi t?i Diu 1 Quyt djnh nay d thirc hiên viêc cap nhât, chinh l và luu
tr h so dja theo dung quy djnh pháp 1ut.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu içrc k tü ngày ban hành.
Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Chü tjch Hi dng Mi thithng, h tro
GPIVIB dir an Nâng cap, m& rng tuyn dung DH.127 xâ Cm Thjnh, Tnrng phông
Tài nguyen và Môi tnthng, Trrnng ban quàn l các dir an huyn, Chili tjch UBND xã
Cm Thjnh, Chü du tu dr an, thu truâng các t chirc, dun vj có lien quan và h ông
(bà) có dt bj thu Mi ti Diu 1 chju trách nhiêrn thi hành Quyt djnh này.Ar
lVoi n/ian:
- Nlur diêu 3;
- ChU tjch, các PCT UBND huyn;
- Thanh tra huyn;
- Cong thông tin din ttr huyn;
- Luu: VT, TNMT./.-
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1 * >Hfru Duyt

UY BAN NHAN DAN
HUYN CAM XUYEN

S: 373//QD-UBND

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc

Cdiii Xuyên, ngàyc(3 tháng9 nám 2019

QUYET D!NH
V/v thu hôi dt cüa h Ong Nguyen DInh Tr9ng d thtyc hin GPMB thi cong
xây drng cong trInh Nâng cap, mo rng tuyên du&ng DH.127 xã Cam Thjnh
UY BAN NHAN DAN HUYN
Can cir Lut T6 chiic chInh quy&n dja phuong ngày 19/06/2015;
Can cr Lut D.t dai ngày 29/11/20 13;
Can Cu Nghi. djnh 43/2014/ND/CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü Quy djnh chi ti&
thi hành mt s diu cüa Lutt Dt dai 2013;
Can cü Thông tu s 30/2014/]T-BTNMT ngày 02/6/20 14 cüa B Tài nguyen và Môi
truông quy dnh v h si giao dt, cho thuê dt, chuyn miic dIch sr diing dt, thu hi dt;
Can Cu Nghj quyêt s 71/NQ-HDND ngày 13/12/2017 cüa HDND tinh v
thông qua danh miic các cong trInh, dr an can thu hôi dat và chuyên miic dIch si:r
diing dat näm 2018;
Can cir Quyêt djnh so 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 và Quyêt dnh so
26731QD-UBND ngày 06/9/2018 cüa UBND tinh phê duyt Kê hotch si'r dçing dat
nàm 2018 huyn Cam Xuyên;
Can Cu Quyêt djnh sO 3 246/QD-UBND ngày 30/10/2018 cüa UBND tinh Ha Tinh
v vic phê duyt Dr an du tu xây dirng cong trInh Nâng cp, m rng tuyn duèng
DH.127 xà Cm Thjnh, huyn Cm Xuyên;
Xét d nghj cüa UBND xã Ctm Thjnh tui Ti trinh 146/]ITr-UBND ngày 04/7/2019
v vic d nghj thu hM dt d xây dimg cong trInh Nâng cp, m& rng tuyn thrmg
DH.127 xâ Cam Thjnh và dê nghj cüa Tru&ng phOng Tài nguyen- Môi trung,
QUVET DINEE:
dt
Diu 1. Thu hi din tIch 29,30m2 (Hai mitch chin phdy ha met vuong) 1oi
vu?n 1in k dt i ( d.t trng cay lâu nàm) cüa h Ong Nguyen DInh Tr9ng thuc
thüa dt s 14, t bàn d dja chInh s 55 dja chi thüa dt ti thôn Scm Trung, xà Cm
Thjnh d thrc hin dir an Nâng cp, m& rng tuyn dung DH. 127 xã Cm Thnh
huyn Cm Xuyên;
(Cy th, chi tiê't cóphiêu xOc nhn kIt quth do dQc hin trgng thith ddt kern theo).
Diu 2. Can cu vào Diêu 1 cüa Quyt djnh nay:
1. H gia dInh, cánhân có trách nhim thirc hin các nghTa vi cüa ngui su dung
dat, giao np 1i bàn gOc giây chung nhn quyên sir dicing dat dà ducc cap cho UBND

xã Cm Thinh d thuc hiên viêc chinh 1 h so dia chInh tru&c khi k nhân tin Mj
thithng, M trçY theo quy djnh cüa Luât EMt dai.
2. Uy ban nhan dan xã Crn Thjnh có trách nhim:
- Bàn giao quyt djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; tnrô'ng hçp h gia dInh, cá
nhan không nhn Quy& djnh nay hoc vng mt thI phài 1p biên bàn; niêm yt quyt djnh
nay tti trçi s Uy ban nhân dan xã, t?i nhà hi quán thôn Son Trung.
- Quân 1 chat chë din tIch dAt thu Mi tti quyt djnh nay khi chua có Quy& djnh
giao dAt, cho thuê dAt, biên bàn bàn giao dAt cüa co quan có thm quyn cho chü dAu iii
trin khai d11 an; thu hM 1ii bàn gc các 1oii giy t v quyn s1r ding dAt dã cp lien quan
dn phn din tIch thu Mi nêu t?i Diu 1 Quy& djnh nay tri.rc khi cho h dan k nhn tin
Mi thixg, M tr d cp nht, chinh l M so dja chInh.
3. Hi dng Mi thuing, M trçv GPMB dir an Nâng cp, m rng tuyn du'&ng
DH.127 xâ Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi trithng, Van phông Dang k quyn
s1r diing dAt có trách nhim pMi hçp vri UBND xA Crn Thjnh và các t chüc có lien
quan d thu Mi bàn gc các loi giy t v quyn 51r dirng dAt dã cp lien quan dn
din tIch thu Mi ti Diu 1 Quyt djnh nay d thirc hin vic cp nh.t, chinh 1 và lu'u
trü M so dja theo dung quy djnh pháp 1ut.
Diu 3. Quyt dnh nay có hiu lirc k t1r ngây ban hành.
Chánh VAn phông HDNID-UBND huyn, Chü tjch Hi dng Mi thithng, M tro
GPMB di,r an Nâng cap, mi rng tuyn di.rôrig DH. 127 xã Cm Thinh, Truâng phông
Tài nguyen và Môi trung, Tru'&ng ban quàn 1 Các dir an huyn, Chü tjch UBND xâ
Cm Thjnh, Chü dAu tu dr an, thu trung các t chrc, don vj có lien quan và ho ông
(ba) có dAt bj thu Mi ti Diêu 1 chu trách nhim thi hành Quyt djnh này./
No'! nhâi,:
- Niur diêu 3;
- Chü tjch, cac PCT UBND huyén;
- Thanh tra huyn;
- Cong thông tin din tcr huyn;
- Lu'u: VT, TNMT./.

TM. Uy BAN NHAN DAN
HUT H
CH

Hfru Duyt

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc

UY BAN NHAN DAN
HUYN CAM XUYEN
S:)7M /QD-UBND

Ccm Xuyên, ngaytháng.9nám 2019

QUYET D!NH
V/v thu hot dat cua hQ Ong Vo Van Dung de thic htçn GPMB thi cong
xây diyng cong trInh Nãng cap, mo rng tuyn du*ng 011.127 xã Cm Thjnh
•

A

A

9

-

-

A

•A

A

U( BAN NHAN DAN HUYN
Can cii Lut T3 chiic chInh quyn dja phucng ngày 19/06/2015;
Can cii Lut Dat dai ngày 29/11/20 13;
Cn cii Nghj djnh 43/2014/ND/CP ngày 15/5/20 14 ciia ChInh phii Quy djnh chi ti&
thi hành mOt s diu ciia Lut Dtt dai 2013;
Can cii Thông tu s 30/20141f1'-BTNMT ngày 02/6/20 14 ciia B Tài nguyen và Môi
tru6ng quy dnh v h sa giao dt, cho thuê dt, chuyn mic dIch sii diing dtt, thu hi dt;
Can cii Nghj quyêt s 71/NQ-HDND ngày 13/12/2017 ciia HDND tinh v
sii
thông qua danh mvc các cong trInh, dir an can thu hôi dat và chuyên mic dIch
dung dat näm 2018;
Can cii Quyêt djnh sO 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 và Quyêt djnh
2673/QD-UBND ngày 06/9/2018 cüa UBND tinh phê duyt Kê hoch sii dçing dat
nàm 2018 huyn Cam Xuyên;
Can cii Quyêt dinh 3246/QD-UBNID ngày 30/10/2018 ciia UBND tinh Ha Thih
v vic phê duyt Dr an du tu xây dçmg cong trInh Nâng cp, ma rng tuyn duang
so

so

DH.127 xã Cm Thjnh, huyn C.m Xuyên;
Xét d nghj ciia UBND xà Cm Thjnh ti T?i trInh 146ff Ir-UBND ngày 04/7/2019
v vic d nghj thu hM dt d xây drng cOng trInh Nâng cp, ma rng tuyM thrèng
DH.127 xã Cm Thjnh và d ngh ciia Truang phông Tài nguyen- Môi tnrang,
QUYET DINU:
Diu 1. Thu hi din tIch 21,80m2 (Hai mwcri mltphây tam met vuóng 1oi dt
lâu nàrn) ciia h Ong Vö Van Dung thuc thiia dt
vum 1in k dt & ( dt trng
s 2, t& bàn d dia chInh s 55 dja chi thfra dt ti thôn San Trung, xã Ctm Thjnh d
thirc hin dr an Nâng cp, m& rng tuyn duang DH. 127 xà Ctm Thjnh huyn Cm
cay

Xuyên;
do dgc hin trgng thtra dá't kern theo).
(Cy thl, chi tilt có phiê'u xác nhn kIt
f)iu 2• Can cii vào Diëu 1 ciia Quyêt dnh nay:
1. H gia dInh, cá nhân có trách nhim thrc hin các nghTa vi ciia ngu?i sii dng
dat, giao np 1i bàn gOc giây chiing nhn quyên sii diing dat dã duçc cap cho UBND
qua

xã Cm Thinh d thirc hin vic chinh 1 h so dja chInh tnrc khi k nhân tin bi
thu&ng, h trçi theo quy djnh cüa Lust Dt dai.
2. liJy ban nhân dan xä Crn Thinh có trách nhiêm:
- Bàn giao quyt djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; tru&ng hçp h gia dInh, cá
nhân không nhn Quyt djnh nay hoc vng mt thI phái 1p biên bàn; niêm yt quy& djnh
nay t?i trii sâ Uy ban nhân dan xã, ti nhà hi quán thôn San Trung.
- Quãn 1 chtt chë din tIch dt thu hM tai quyt djnh nay khi chiia có Quyt dinh
giao dat, cho thuê dat, biên bàn bàn giao dt cüa co quan có thtm quyn cho chü du tu
trin khai dr an; thu hi 1ii bàn gc các lo?i giy t v quyn sir dung dt dã cp lien quan
dn phn din tIch thu Mi nêu ti Diu 1 Quyt djnh nay truó'c khi cho h dan k nhn tin
Mi thu&ng, M trçy d Cp nht, chinh 1 M so dja chinh.
3. Hi cling bM thithng, M trçy GPMIIB di,r an Nâng cp, mó rng tuyn duô'ng
DH. 127 xA Cm Thinh, phông Tài nguyen và Môi tnrng, Van phông Dàng k quyn
sü diing dAt có trách nhim pMi h9p vó UBND xã Crn Thjnh Va các to ChÜC Co lien
quan d thu Mi bàn gôc CaC 1oui giy t v quyn 5ir dicing dAt dâ cap lien quan den
din tIch thu Mi ti Diu 1 Quyt djnh nay d thrc hin vic Cp nht, chinh l và km
trü M so dja theo dOng quy djnh pháp 1ut.
Diu 3. Quy& djnh nay có hiu lirc k tr ngày ban hành.
Chánh VAn phông HDND-UBND huyn, Chü tjch Hi dng Mi thumg, M trci
GPMB dir an Nãng cp, ma rng tuyn duOng DH.127 xã Cm Thjnh, Trung phông
Tài nguyen và MOi truang, Tru'&ng ban quàn l CáC di,r an huyn, Chü tjch UBNID xã
Cam Thjnh, Chü dAu Ui dir an, thu truang các t chirc, don vj Co lien quan và h ông
(bà) có dAt bj thu Mi ti Diu 1 chu trách nhim thi hành Quyt dinh này./.
No'i n/ian:
- Niur diêu 3;
- Chü tjch, cac PCT UBND huyn;
- Thanh tra huyn;
- Cong thông tin din tcr huyn;
- Liru: VT, TNMT./.

TM. Uy BAN NHAN DAN

KT. CHU TI / H
HUTCH

U BAN NHAN DAN
HUYN CAM XUYEN
S&

9 /QD-UBND

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phtIc
Cam Xuyên, ngày thangJnam 2019

QUYET D!NH
V/v thu hi dat cüa h Ong Trân Dlnh Thai dê thrc hin GPMB thi cong
xây diung cong trinh Nâng cap, m& rng tuyn duông 1)11.127 xä Cm Thlnh
U( BAN NHAN DAN HUYN
Can cii Lut Tc3 chiic chInh quyn dja phucrng ngày 19/06/2015;
Can cii Lut Dat dai ngày 29/11/20 13;
Can cii Nghj djnh 43/2014/ND/CP ngày 15/5/2014 cüa Chinh phii Quy djnh chi tit
thi hành môt s diu ciia Luât Dtt dai 2013;
Can cii Thông tu so 30/20141fl1'-BTNMT ngày 02/6/20 14 ciia B Tài nguyen và Môi
tmng quy djnh v h so giao dt, cho thuê dt, chuyn miTc dIch sii dung dt, thu hi dt;
Can cii Nghj quyêt s 71 /NQ-HDND ngày 13/12/2017 cüa HDND tinh v
thông qua danh m11c các cong trInh, dr an can thu hôi dat và chuyên mic dich sii
d%1ngdâtnàm2018;
Can cii Quyêt djnh so 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 và Quyêt djnh so
2673/QD-UBND ngày 06/9/2018 ciia UBND tinh phê duyt Kê hoch sii diing dat
11am 2018 huyn Cam Xuyên;
Can cii Quyêt dnh so 3246/QD-UBNID ngày 30/10/20 18 ciia UBND tinh Ha Trnh
v vic phê duyt Di,r an du tu xây drng cong trInh Nâng cp, ma rng tuyn duang
DH.127 xa Cm Thinh, huyn Cam Xuyên;
Xét d nghj ciia UBND xã Ctrn Thjnh ti 'Ri trInh 1461F1r-UBND ngày 04/7/20 19
v vic d nghj thu hi dt d xây dirng cong trInh Nâng cp, m& rng tuyn duè'ng
DH. 127 xA Cm Thjnh và dê nghj cüa Tru&ng phông Tài nguyen- Môi truông,
QUYET D!NB:
Diu 1. Thu hi din tIch 20,20m2 (Hal mu'o'iphy hai met vuóng) loai dt yuan
1in k dt ii ( dt trng cay lâu nàm) cUa h Ong Trn DInh Thai thuc thiia dt s 8,
ti ban d dja chInh s 55 da chi thiia dt ti thôn San Trung, xã C.m Thjnh d thirc
hin dir an Nâng cap, m& rng tuyn duô'ng DH. 127 xã Cm Thjnh huyn Cm
Xuyen;
(Cy thê chi tiê't Co phié'u xác nhçn ké't qua do dgc hin trgng thii'a da't kern theo).
Diu 2. Can cii vào Diu 1 cüa Quy& djnh nay:
1. H gia dInh, cá nhân có trách nhim thirc hin các nghTa vi cüa nguai sii diing
dat, giao np 1ii ban gOc giây chiing nhn quyên sii ding dat dà dugc cap cho UBND

xã Cm Thinh d thuc hiên viêc chinh 1 h sy dia chInh trrnc khi k nhân tin bi
V
thtthng, h trg theo quy djnh cüa Lut Dt dai.
2. Üy ban nhân dan xã Crn Thinh có trách nhiêrn:
- Bàn giao quyt djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; trumg hçip h gia dInh, cá
nhân không nhn Quyt djnh nay hoc vng mt thI phâi 1p biên bàn; niêm yt quyt djnh
nay tti trii s Uy ban nhân dan xã, t?i nhà hi quán thôn San Trung.
- Quân 1 chtt chê din tich dt thu hi tii quyt dnh nay khi chua có Quyt djnh
giao dt, cho thuê dt, biên bàn bàn giao dt cüa co quan có thm quyn cho chü du tu
trin khai dir an; thu hi 1i bàn gc các 1oi giy t v quyn sir dung dt dâ cp lien quan
dn phn din tIch thu hM nêu tti Diu 1 Quy& djnh nay truc khi cho h dan k nhn tin
bi thuông, h trçY d cp nht, chinh l h sa dja chInh.
3. Hi dng bM thi.thng, h trçi GPMB dr an Nâng cp, rn& rng tuyn duông
DH.127 xã Cam Thjnh, phông Tài nguyen và Môi trung, Van phông Dãng k quyn
si:r ding dt có trách nhim phi hçp vói UBND xã Crn Thjnh và các t ch't'rc có lien
quan d thu hi bàn gc các 1oti giy t v quyn sr diing dt dã cp lien quan dn
din tIch thu hM tti Diu 1 Quyt djnh nay d thirc hin vic cp nht, chinh l và liru
trQ h sa dja theo dung quy djnh pháp 1ut.
IJiêu 3. Quyt djnh nay có hiu lrc k tü ngày ban hành.
Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Chü tjch Hi dng bM thithng, h trY
GPMB dir an Nâng cap, m rng tuyn duô'ng DH.127 xã Cm Thjnh, Tru&ng phông
Tâi nguyen và Môi trung, Truó'ng ban quãn 1 các dir an huyn, Chü tjch UBND xã
Cam Thjnh, Chü du tu dir an, thu trithng các t chirc, dan v có lien quan va h ông
(ba) có dt bj thu hM ti Diu 1 chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay./
No nhân:
- Nhtx diéu 3;
- ChCi tjch, các PCT UBND huyén;
- Thanh tra huyn;
- Cong thông tin din tO huyn;
- Liru: VT, TNMT./-

TM. UY BAN NHAN DAN
CHU TI 'H

U BAN NHAN DAN
HUYN CAM XUYEN
S& IT46 /QD-UBND

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Ttr do - Hinh phñc
C,n Xuyên, ngàyiJ tháng5 nàm 2019

QUYET D!NH
V/v thu hôi aat cüa h Ong Nguyen Hfru Vit dê thijc hin GPMB thi cong
xây dirng cong trInh Nâng cap, m& rng tuyn throng DH.127 xã Cam Thjnh
UY BAN NHAN DAN HUYN
Can ctr Lut T3 chiIc chInh quyn dja phuo'ng ngày 19/06/2015;
Cin cir Lut D.t dai ngáy 29/11/20 13;
Can cir Nghj djnh 43/2014/ND/CP ngây 15/5/2014 cüa ChInh phü Quy djnh chi ti&
thi hành môt s diu cüa Luât Dt dai 2013;
Cn cir Thông tu s 3 0/20 14/Fl -BTNMT ngãy 02/6/2014 cüa B Tài nguyen và Môi
tnr?ing quy dijnh v h s giao dt, cho thuê dat, chuyn mic dIch sir diing dat, thu hi dt;
Can cir Nghj quy& s 71/NQ-HDND ngày 13/12/2017 cüa HDND tinh v
thông qua danh miic các cong trInh, dir an can thu hôi dat và chuyên mvc dIch sir
diing dat näm 2018;
Can cü Quyêt djnh sO 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 và Quyêt djnh so
2673/QD-UBND ngày 06/9/2018 cüa UBNID tinh phê duyt Kê hoich si:r diing dat
11am 2018 huyn Cam Xuyên;
Can cü Quyêt djnh so 3246/QD-UBND ngày 30/10/2018 cüa UBND tinh Ha TTnh
v vic phê duyt Dir an du tu xây dirng cong trInh Nâng cp, m rng tuyn duOng
DH. 127 xã Cm Thjnh, huyn Cm Xuyên;
Xét d ngh cüa UBND xã Cm Thjnh ti Ti trInh 1461F1r-UBND ngày 04/7/2019
v vic d nghj thu hM dt d xây dmg cong trhih Nâng cp, m& rng tuyn du6ng
DH. 127 xã Ctm Thjnh và dé nghj cüa Tnthng phOng Tài nguyen- Môi truO'ng,
QUYET DINH:
,
n.
Dieu 1. Thu hoi diçn tich 12,50m2 (Mwrn hai phay nam met vuong) 1oii dat yuan
1in k dt & ( dt trng cay lâu näm) cüa h Ong Nguyn Htru Vit thuc thira dt s
6, t& ban d da chInh s 55 dja chi thira dt ti thôn Son Trung, xä Cm Thjnh d
thrc hin dir an Nâng cp, m& rng tuyn du&ng DH. 127 xã Crn Thjnh huyn Crn
Xuyen;
(Cy the, chi tiêt cóphiêu xác nhçn kê't qua do dgc hin trgng thira dá't kern theo).
Diu 2. Can cir vão Diêu 1 cüa Quyt djnh nay:
1. H gia diInh, cá nhân Co trách nhim thirc hin các nghia vi cüa ngu&i s& diing
dt, giao np 1ti bàn gOc giây ch&ng nhn quyên s& ding dat dä duc cap cho UBND

xâ Cm Thinh d thuc hiên viêc chinh 1 ht sa dia chInh trithc khi k nhân tin bi
thu&ng, h trq theo quy djnh cüa Lut Dt dai.
2. Uy ban nhân dan xã Crn Thjnh có trách nhiêm:
- Bàn giao quyt dijnh nay cho h gia dInh, cá nhân; tnrông hçp h gia dInh, Ca
nhân không nhn Quyt djnh nay hoc v.ng mt thI phài 1p biên bàn; niêm yt quy& djnh
nay tai trçi s Uy ban nhân dan xã, ti nhà hi quán thôn Scm Trung.
- Quàn 1 chat ch din tIch dt thu hi tai quyt djnh nay khi chua có Quy& djnh
giao dAt, cho thuê dAt, biên bàn bàn giao dAt cüa co quan có thm quyn cho chü dAu tu
trin khai di,r an; thu hM 1i bàn gc các 1oi giy t v quyn sir dung dAt dã cp lien quan
dn phn din tIch thu hi nêu tti Diu 1 Quy& djnh nay tnr6c khi cho h dan k nhn tin
bi thuèng, h trçi d cp nht, chinh 1 h so dia chInh.
3. Hi dng bi thuè'ng, h trçi GPMB dir an Nâng cp, m rng tuyn dithng
DH. 127 xA Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi trung, Van phông Däng k quyn
sü diing dAt có trách nhirn phéi hp vth UBND xã Crn Thjnh và các t chIrc có lien
quan d thu hi bàn gc các loii giy ttJ v quyn si.r diing dAt dã cp lien quan dn
din tIch thu hi tai Diu 1 Quy& djnh nay d thirc hin vic cp nht, chinh 1 và luu
trt h so dja theo dung quy djnh pháp 1ut.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tr ngây ban hành.
Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Chü tjch Hi dng bi thuô'ng, h tro
GPMB d1r an Nâng cp, rn rng tuyn dtthng DH. 127 xã Ctm Thjnh, Tru&ng phông
Tài nguyen và Môi trung, Truô'ng ban quàn 1 các dir an huyn, Chü tjch UBND xã
Cam Thjnh, Chü dAu tu dir an, thu tru&ng các t chüc, dan vj có lien quan và h ông
(bà) có dAt bj thu hi tai Diu 1 chju trách nhiêm thi hành Quy& djnh này./.
No'i iuithi,:
- Nhu diêu 3;
- ChO tjch, các PCT UBND huyn;
- Thanh tra huyn;
- Cong thông tin din tO huyn;
- Lu'u: VT, TNMT./.

TM. UY BAN NHAN DAN
.CHUTI'H
HUTCH

U' BAN NHAN DAN
HUYN CAM XUYEN
S:

/ /QD-UBND

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc
Cdiii Xuyên, ngày ? tháng9nam 2019

QUYET D!NH
V/v thu hli dt cüa h Ba Lê Thj Tong dê thiyc hin GPMB thi cong
xây durng cong trInh Nâng cap, m& rng tuyên du'b'ng 1)11.127 xã Cam Thjnh
UY BAN NHAN DAN HUYN
Can cü Lut T3 chüc chInh quyn dia phucng ngày 19/06/2015;
Can cir LuQtt Dtt dai ngày 29/11/2013;
Can cü Nghj djnh 43/2014/ND/CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü Quy dnh chi tit
thi hãnh mt s diu cüa Lut Dt dai 2013;
Can cir Thông tu s 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/20 14 cüa B Tài nguyen va Môi
tnrO'ng quy djnh v h sa giao dat, cho thuê dat, chuyn mi1c dIch sü ding dt, thu hi dt;
Can cir Nghj quy& s 71/NQ-HDND ngày 13/12/20 17 cOa HDND tinh ye
thông qua danh mic các cong trinh, di,r an can thu hôi dat và chuyên mic dIch sir
ding dat nàm 2018;,
Can cr Quyêt djnh so 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 và Quyêt djnh sO
2673/QD-UBND ngây 06/9/2018 cüa UBND tinh phê duyt Kê hoch sr diing dat
närn 2018 huyn Cam Xuyên;
Can ctr Quyêt djnh sO 3246/QD-UBND ngày 30/10/2018 cOa UBND tinh Ha Tinh
v vic phê duyt Dr an du tu xây dmg Cong trInh Nâng cap, m& rng tuyn du0ng
DH.127 xâ Cm Thjnh, huyn Cm Xuyên;
Xét d nghj cüa UBND xA Cm Thjnh ti Th trInh 146/TTr-UBND ngày 04/7/2019
v vic d ngh thu hi dt d xây dmg cong trInh Nâng cp, rnO' rng tuyn dithng
DH.127 xâ Cm Thjnh và dê ngh cüa Truâng phông Tãi nguyen- Môi trung,
QUYET IMNU:
hai met vuóng) loai dt vun
Diêu 1. Thu hM din tIch 19,20m2 (Mwài chIn
1in k dAt ( dAt trng cay lâu nàm) cüa h Ba Lê Thj Tong thuc thüa dat so 12, t
ban d dja chinh s 55, dja chi thra dAt ti thôn Sm Trung, xä Cm Thjnh d thrc
hin dr an Nâng cap, ma rng tuyn du&ng DH. 127 xã Crn Thjnh huyn Crn
Xuyên;
(Cy the, chi tiêt Co phiéu xác nhn kê't qua do dçic hin trgng thz'i'a da't kern theo).
Diu 2. Can cir vão Diu 1 cüa Quy& djnh nay:
1. H gia dInh, cá nhân có trách nhim thirc hin các nghia vi cüa ngi.thi sir ding
dAt, giao np 1i ban gôc giây chimg nhtn quyen sfr diing dat dã duc cap cho UBNID

xà Cm Thinh d thuc hiên viêc chinh 1 M so dia chInh triióc khi k nhan tin Mi
thuông, M trg theo quy djnh cüa Lut Dt diai.
2. Uy ban nhân dan xã Ctrn Thinh có trách nhiêm:
- Bàn giao quyt djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; trirô'ng hçip h gia dInh, Ca
nhân không nhn Quy& djnh nay hoc vtng mitt thI phâi 1p biên bàn; niêm yt quyt djnh
nay tti trii s& Uy ban nhân dan xã, ti nhà hi quán thôn San Trung.
- Quân 1 chtt chë din tIch dt thu Mj ti quy& dijnh nay khi chua có Quyt djnh
giao dat, cho thuê dt, biên bàn bàn giao dt cüa co quan có thm quyn cho chü du tix
trin khai dr an; thu Mi 1i bàn gc các 1oi giy t v quyn sCr dung dt dâ cp lien quan
dn phn din tIch thu Mi nêu ti Diu 1 Quyt djnh nay truóc khi cho h dan k nhn tin
Mi thirông, h tr d cp nht, chinh i M so dja chInh.
3. Hci dng Mi thi.thng, M trçi GPMB dci an Nâng cp, ma rng tuyn dung
DH.127 xâ Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi tru'ang, Van phông Dàng k quyn
sü diing dt có trách nhim pMi hc'p vi UBND xã Crn Thjnh và các t chirc có lien
quan d thu Mi bàn gc các 1oi giy t v quyn sir diing dt dã cp lien quan dn
din tIch thu Mi ti Diu 1 Quyt djnh nay d thçrc hin vic cap nht, chinh l và luu
trü M so dja theo dang quy djnh pháp lut.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc k tü ngày ban hành.
Chánh Van phông HDND-UBNID huyn, Chü tjch Hi dng Mi ththng, M trg
GPMB dir an Nâng cp, ma rng tuyn duang DH.127 xâ Cm Thnh, Trithng phông
Tài nguyen và Môi truang, Tru&ng ban quán l2 các dir an huyn, Chü tjch UBND xã
Cam Thjnh, Chü du tu dir an, thu tnthng các t chcrc, don vj có lien quan và h ông
(bà) có dt b thu Mi ti Diu 1 chju trách nhirn thi hành Quyt djnh này./
No'i nhân:
- Nhix diu 3;
- Chti tjch, các PCT UBND huyn;
- Thanh tra huyii;
- Cong thông tin diii tcr huyn;
- Lu'u: VT, TNMTJ

U( BAN NHAN DAN
HUYEN CAM XUYEN
S& 3ft7t /QD-UBND

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
Cdii Xuyên, ngàyf1 tháng9ha,n 2019

QUYET DNH
V/v thu hiui dat cüa h Ong Cao Van Phan d thrc hin GPMB thi cong
xãy dirng cong trinh Nãng cp, m& rng tuyn duô'ng DH.127 xã Cm Thjnh
UY BAN NHAN DAN HUYEN
Can cü Luât T3 chtrc chInh quyn dia phucing ngày 19/06/2015;
Can cir LuQtt Dt dai ngày 29/1 1/2013;
Can ct Nghj djnh 43/2014/ND/CP ngày 1 5/5/2014 cUa ChInh phü Quy djnh chi tit
thi hành môt sé diu cüa Luât Dtt dai 2013;
Can cir Thông tu so 30/2014ifI-BTNirVfT ngày 02/6/20 14 cüa B Tài nguyen và Môi
tnr&ng quy djnh v hè so' giao dAt, cho thuê dAt, chuyn rniic dIch sfr diing dAt, thu hi dAt;
Can cir Nghj quyt sé 71/NQ-HDND ngày 13/12/2017 cüa HDND tinh v
thông qua danh m11c các cOng trInh, dir an can thu hOi dat và chuyên miic dIch si:r
diing dâtnAm 2018;,
Can cir Quyêt djnh sO 299/QD-UBND ngày 19/01/2 018 vâ Quyêt djnh s
2673/QD-UBND ngày 06/9/2018 cüa UBND tinh phê duyt Kê hoach sir diing dat
11am 2018 huyn Cam Xuyên;
Can cr Quyêt djnh sO 3246/QD-UBND ngày 30/10/2018 cüa UBND tinh Ha Tinh
v vic phê duyt Dir an dAu tu xây dirng cOng trInh Nâng cp, m rng tuyn duô'ng
DH.127 xâ Cm Thjnh, huyn Cm Xuyên;
Xét d nghj cüa UBND xA Cm Thjnh ti Th trInh 146711r-LTBND ngày 04/7/2019
v vic d nghj thu hM dAt d xay dimg cong trInh Nãng cp, m& rng tuyn duO'ng
DH. 127 xã Cm Thjnh vá d nghj cüa Tnr&ng phOng Tâi nguyen- Môi trung,
QUYET IMNIl:
Diu 1. Thu hM din tIch 19,60m2 (Mu'ô'i chin phá'y sáu met vuóng) 1oi dAt
vun 1in k dAt ô (dAt trng cay lâu nãm) cüa h Ong Cao Van Phan thuc thira dAt
s 11, t ban d dja chInh s 55, dja chi thira dAt tai thôn San Trung, xâ Cm Thjnh d
thixc hin dir an Nâng cp, m& rng tuyn dithng DH. 127 xã Cm Thjnh huyên Cm
Xuyên;
(Cy the clii tiê't có phié'u xác nhn kAt qua do dgc hin trgng tha'a da't kern theo).
Diu 2. Can c1r vào Diêu 1 cüa Quyêt djnh nay:
1. H gia dInh, Ca nhân có trách nhim thirc hin các nghIa vii cüa ngui sir diing
dAt, giao np lai ban gc giây chrng nhn quyên 5ir diing dat dâ ducic cap cho UBND

xä Cm Thinh d thirc hin viêc chinh 1 h sor dja chInh truâc khi k nhân tin bi
thuông, h trçi theo quy djnh cüa Lut EMt dai.
2. Uy ban nhân dan xã Cam Thjnh có trách nhiêm:
- Bàn giao quyt djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; tnrông hcrp h gia dInh, cá
nhân không nhn Quyt djnh nay hotc vng mt thI phái 1p biên bàn; niêm yt quyt ctjnh
nay ti tni sâ Uy ban nhân dan xA, ti nhà hi quán thôn San Trung.
- Quán 1 chat chë din tIch d& thu hi tai quyt djnh nay khi chua có Quy& djnh
giao dAt, cho thuê dAt, bien bàn bàn giao dAt cüa Ca quan có tMm quyn cho chü dAu tir
trin khai dir an; thu hi 1i bàn gc các 1oii giy t v quyn sir diing dAt dâ cp lien quan
dn phn din tich thu hM nêu tii Diu 1 Quyt djnh nay tnrót khi cho h dan k)" nhn tiên
bi thu&ng, M trçY d cp nht, chinh 1 h sa dja chInh.
3. Hi dng bi thithng, h trçi GPMB dir an Nâng cp, m rng tuyn du&ng
DH.127 xã Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi trtthng, Van phông Däng k)2 quyên
si:r diing dAt có trách nhim phi hçip vâi UBND xã Crn Thjnh và các t chü'c có lien
quan d thu hM bàn gc các loti giy t v quyn s& diing dAt dã cp lien quan dn
din tIch thu hM tai Diu 1 Quyt djnh nay d thrc hin vic cp nhât, chinh 1 và lu'u
trtt h sa dja theo dung quy djnh pháp 1ut.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tir ngày ban hành.
Chánh Van phông HDNID-UBND huyn, Chu tjch Hi dng bM thi.r&ng, h t1V
GPMB dir an Nâng cp, m rng tuyn du&ng DH.127 xâ Cm Thinh, Truông phông
Tài nguyen và Môi trithng, Trwing ban quán l các dir an huyên, Chü tch UBND xâ
Cm Thjnh, Chü dAu tu dr an, thu tnr&ng các t chirc, dan vi có lien quan va h ông
(bà) có dAt bj thu hM ti Diu 1 chju trách nhim thi hành Quyt dinh nàyk
Noi n/ian:
- Nhix diêu 3;
- ChO tjch, các PCI UBND huyn;
- Thanli tra huyn;
- Cong thông tin din tcr huyn;
- Lu'u: VT, TNMT./.

TM. UY BAN NHAN DAN
çHU TI H
UT! H

U BAN NHAN DAN
HUYEN CAM XUYEN
S& '3-3 /QD-UBND

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
Cam Xuyên, ngày5 tháng9nam 2019

QUYET DNH
V/v thu hli 1t cüa h Ong Phim DInh Dung thijc hin GPMB thi cong
xây dirng cong trinh Nâng cp, m& rng tuyn throng DH.127 xã Cm Thjnh
U'( BAN NHAN DAN HUYN
Can ctr Luât T3 chic chInh quyn dja phuo'ng ngày 19/06/2015;
Can c1r Lut Dt dai ngày 29/1 1/2013;
Can cir Nghi djnh 43/2014/ND/Cp ngây 15/5/2014 cüa ChInh phü Quy dinh chi tit
thi barth môt s diu cUa Luât Dt dai 2013;
Can cü Thông tii so 30/20141f1-BTNMT ngày 02/6/20 14 cOa B Tài nguyen và Môi
tnr&ng quy djnh v h s giao dAt, cho thuê dAt, chuyn miic dIch si:r dung dAt, thu hM dAt;
Can cix Nghj quy& s 71/NQ-HDND ngày 13/1 2/2017 cüa HDND tinh v
thông qua danh mic các cong trinh, dir an can thu hOi dat và chuyên mic dIch sir
diing dat nàm 2018;
Can dr Quyêt djnh so 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 và Quyêt djnh so
2673/QD-UBND ngày 06/9/2018 cüa UBND tinh phé duyt Kê hotch sir diing dat
nàm 2018 huyn Cam Xuyên;
Can ci'r Quyêt djnh sO 3246/QD-UBND ngày 30/10/2018 cüa UBND tinh Ha Trnh
v vic phê duyt Dr an dAu tir xây dirng cong trInh Nâng cp, m& rng tuyn duO'ng
DH. 127 xã Cm Thjnh, huyn Cm Xuyên;
Xét d nghi cüa UBND xâ Cm Thjnh ti Th trinh 146/TTr-UBND ngày 04/7/2019
v viêc d nghj thu hM dAt d xay dirng cong trInh Nâng cp, mi rng tuyn di.r&ng
DH.127 xA Cm Thjnh và d nghj cüa Tru&ng phông Tài nguyen- Môi truO'ng,
QUYET IMNil:
Diu 1. Thu hi din tIch 46,80m2 (Bó'n mu'o'i sáupháy tam met vuóng) 1oi dAt
vun 1in k dAt a ( dAt trng cay lâu näm) cüa h Ong Pham DInh Dung thuc thra
dAt s, 21, t& bàn d dia chInh s 55, dja chi thi:ra dAt ti thôn S(m Trung, xä Cm
Thjnh d thirc hin dir an Nâng cp, ma rng tuyn dithng DH.127 xã Cm Thinh
huyn Cm Xuyên;
(Cy the clii tie't có phiê'u xác nh2n ké't qua do dgc hin trgng thta dá't kern theo).
Diu 2. Can cir vào Diu 1 cüa Quyt djnh nay:
1. H gia dInh, cá nhân có trách nhim thirc hin các nghTa vi cüa nguai sir ding
dAt, giao np lai bàn gOc giây ch(rng nMn quyên sü diing dat dã duçrc cap cho UBND

xã Crn Thinh d thuc hiên viêc chinh 1 h so dia chInh truâc khi k nhân tin bi
thung, h trçl theo quy djnh cüa Lut Dt dai.
2. Uy ban nhân dan xä Cam Thjnh có trách nhim:
- Bàn giao quyt djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; tnthng hçip h gia dInh, cá
nhân không nhn Quyt djnh nay hoc vng mt thI phãi 1p biên bàn; niêm yt quyt djnh
nay tai trii sâ Uy ban nhân dan xã, ti nhà hi quán thôn San Trung.
- Quán 1 chat chë din tIch dat thu hi ti quy& djnh nay khi chua có Quyt djnh
giao dat, cho thuê dt, biên bàn bàn giao dt cüa co quan có thm quyn cho chü d.0 ttx
trin khai dir an; thu hi 1ti bàn gc các 1oi giy t v quyn sir diing dt dã cap lien quan
dn phn din tIch thu hèi nêu ti Diu 1 Quyt djnh nay trwc khi cho h dan k nhn tin
bM thumg, h trq cM cp nht, chinh 1 hso dja chính.
3. Hi dng bi thi.thng, h trçc GPMB dir an Nâng cap, m& rng tuyn dung
DH. 127 xã Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi truông, Van phông Däng k quyn
sü diing dt Co trách nhim phi hç'p vci UBND xã Cm Thjnh và các t chi'rc có lien
quan cM thu hi bàn gc các loai giy t v quyn sir dçing dt dã cp lien quan
din tIch thu hi tti DMu 1 Quyt djnh nay cM thrc hin vic cp nht, chinh 1 va luu
trci h so dja theo dung quy djnh pháp lut.
JJiêu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc k tü ngày ban hành.
Chánh Van phOng HDND-UBND huyn, Chü tjch Hi dng bi thithng, h trçy
GPMB dir an Nâng cap, ma rng tuyn duô'ng DH.127 xã Cm Thjnh, Truang phOng
Tài nguyen và Môi truè'ng, TruO'ng ban quân l các dir an huyn, Chü tjch UBND xa
Cam Thjnh, Chü du tu dir an, thu tru&ng các t chirc, don vj có lien quan và h ông
(bà) có dt bj thu hM tai DMu 1 chu trách nhim thi hành Quy& djnh nay.A
No'i n/ian:
- Nhu' diêu 3;
- C1iO tjch, các PCT UBND huyn;
- Thanh tra huyn;
- Cong thông tin din tcr huyn;
- Lixu: VT, TNMT./.

TM. UY BAN NHAN DAN
CHU TçH
HU TICH

U BAN NHAN DAN
HUYEN CAM XUYEN
S& $/[ /QD-UBND

CONG HOA xA HO! CHU NGHTA V!T NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
Cdm Xuyên, ngày Lthán9. nám 2019

QUYET D!NH
V/v thu hi dt cüa h Ong Trãn ljInh Tu d thc hin GPMB thi cong
xây diyng cong trinh Nâng cap, mo' rng tuyn au*ng DH.127 xã Cam Thjnh
U( BAN NHAN DAN HUYN
Can cii Lutt T6 chiic chInh quyn dja phuong ngày 19/06/2015;
Cn ci'r Lust Dt dai ngày 29/11/20 13;
Can cii Nghj djnh 43/2014/ND/CP ngây 15/5/2014 cüa ChInh phü Quy djnh chi tit
thi hành môt s diu ciia Luât Dt dai 2013;
Can cii Thông tu s 30/2014/f1-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa B) Tài nguyen và Môi
tnr?ng quy dnh v h so giao dt, cho thuê dat, chuyM rnç[c dIch sii diing dt, thu hi dt;
Can cii Nghj quyêt s 71/NQ-HDND ngày 13/12/2017 ciia HDNID tinh v
thông qua danh m1Tc các cong trInh, dir an can thu hOi dat và chuyên mic dIch sii
diing dat näm 2018;
Can cii Quyêt djnh so 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 và Quyêt djnh sO
2673/QD-UBND ngày 06/9/2018 cüa UBND tinh phê duyt Kê hoch sii dung dat
nàm 2018 huyn Cam Xuyên;
Can cii Quyêt djnh sO 3246/QD-UBND ngày 30/10/2018 ciia UBND tinh Ha Trnh
v vic phê duyt Dir an du tu xây dimg cong trInh Nâng cp, m& rng tuyn dung
DH.127 xã Cm Thjnh, huyn Ctm Xuyên;
Xét d nghj cüa UBND xã C.m Thjnh tti Th trInh 146iTT'r-UBND ngày 04/7/2019
v vic d nghj thu Mi d.t d xây dimg cong trInh Nâng cp, mii rng tuyn duing
DH.127 xã Cam Thjnh vá d nghj cüa Tnthng phông Tài nguyen- Môi tru&ng,
QUYET DJNIH:
Diu 1. Thu Mi din tIch 6,0m2 (Sáu met vuong) loai dt vrô'n 1in k dt ( dt
trng cay lâu närn) ciia h Ong Trân DInh Tu thuc thiia dt s 5, ti ban d dja
chInh s 55, dja chi thiia dt ti thôn Son Trung, xä Cm Thjnh d thrc hin dir an
Nâng cp, m& rng tuyn dumg DH.127 xâ Cm Thjnh huyn Cm Xuyên;
(Cy thé chi tie't cóphiê'u xác nhçn ké't qua do dgc hin trgng thica da't kern theo).
Diu 2. Can cii vào Diu 1 cüa Quyt djnh nay:
1. H gia dInh, cá nhân có trách nhim thirc hin các nghia vi cüa nguài sfr diing
dt, giao np 'ai bàn gôc giây chiing nhn quyên sii dung dat dã duçc cap cho UBND

xã Cam Thinh d thuc hiên viêc chinh 1 h so dia chInh tnrâc khi k nhân tin bi
thuông, h trçl theo quy djnh cüa Lust Dt dai.
2. Uy ban nhn dan xã Cam Thinh có trách nhiêm:
- Bàn giao quyt dnh nay cho h gia dInh, cá nhân; trt.thng hcip h gia dInh, cá
nhân không nhn Quyt djnh nay hotc ving mt thI phài 1p biên bàn; niêm yt quy& djnh
nay tii trii si IJy ban nhân dan xã, tii nhà hi quán thôn San Trung.
- Quãn 1 cht chë din tIch dt thu hi t! quyt djnh nay khi chua có Quy&t djnh
giao dt, cho thuê dt, biên bàn bàn giao ctt cüa co quan có thm quyn cho chü du tu
trin khai dir an; thu hM 1i bàn gôC CáC 1oi giy to' v quyn sr ding dt dà Cap lien quan
dn phn din tIch thu hi nêu ti Diu 1 Quyt djnh nay tnró'c khi cho h dan k nhn tin
bi thu'mg, h trg d cp nht, chinh 1 h so dia chinh.
3. Hi dng bi thu?ng, h trçY GPMB dir an Nâng cap, mo' rng tuyên duO'ng
DH. 127 xA Cm Thnh, phông Tài nguyen và Môi trtthng, Van phông Dang k quyn
5ir dung dt có tráCh nhim phi hçp vâi UBND xã Cm Thjnh và các to chirc có lien
quan d thu hi bàn gc CáC 1oti giy to' v quyn 5ir dçing dt dã cp lien quan dn
din tIch thu hi tti Diu 1 Quyt djnh nay d thirc hin vic cp nht, chinh 1 và luu
tnt h so dja theo dung quy djnh pháp 1ut.
Diu 3. Quy& djnh nay có hiu 1irc k to' ngày ban hành.
Chánh VAn phông HDNID-UBND huyn, Chü tjch Hi dng bi thuo'ng, h tro
GPMB dir an Nâng Cap, mo' rng tuyn duO'ng DH.127 xA Cm Thjnh, TruO'ng phông
Tài nguyen và Môi truo'ng, Truo'ng ban quàn 1 các di,r an huyn, Chü tjch UBND xA
CAm Thjnh, Chü dAu tu di,r an, thu tnr&ng các to cho'c, don vj CO lien quan và'
ông
(bà) có dAt bj thu hi ti Diu 1 chu trách nhim thi hành Quyt djnh này.A&
No'i n/ian:
- Nhu diêu 3;
- Chü tjch, các PCT UBND huyn;
- Thanh tra huyn;
- Cong thông tin din tir huyn;
- Luu: VT, TNMT./. -

TM. UY BAN NHAN DAN
CHUT! H
HUT! H
/(Jf//4,•\\( \
?
/
I _Ii•'

- I

•-

cn'

.1-

Hü'u Duyt

U BAN NHAN DAN
HUYN CAM XUYEN

s&3 P!5/QD-UBND

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip - Ttr do - Hnh phüc

Gain Xuyên, ngàyUtháng3 nám 2019

QUYET D!NH
V/v thu hôi dat cüa h OngNguyn Hüu Miru dhhtyc hin GPMB thi cong
xay diyng cong trinh Nang cap,.mo' rQng tuyen du'ong DH.127 xa Cam Th1nh
U( BAN NHAN DAN HUYN
Can cir Lutt T6 chiit chInh quyn dia phucing ngày 19/06/2015;
Can cü Lut Dat dai ngày 29/11/20 13;
Can ci.r Nghj djnh 43/2014/ND/CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü Quy djnh chi tit
thi hành mt sé diu cUa Luât Dt dai 2013;
Can cu1r Thông tu s 30/2014r11-BTNMT ngày 02/6/20 14 cüa B Tài nguyen và Môi
truèng quy djnh v h so giao dt, cho thuê dt, chuyn rnçic dIch su1r dçing dt, thu hi dt;
Can ciLr Nghj quy& so 71/NQ-HIDND ngày 13/12/2017 cüa HDND tinh v
thông qua danh miic các cong trInh, dir an can thu hôi dat và chuyn miic dIch su1r
ding dat nàm 2018;
Can cü Quyêt djnh sO 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 Va Quyêt djnh sO
2673/QD-UBND ngày 06/9/2018 cUa UBND tinh phê duyt Kê hoch sü di.ung dat
näm 2018 huyn Cam Xuyên;
Can ci.'r Quyêt djnh sO 3246/QD-UBND ngày 30/10/2018 cüa UBND tinh Ha Tinh
v vic phê duyt Dr an du tu xây dmg cong trInh Nâng cp, m& rng tuyn duô'ng
DH.127 xã Cam Thjnh, huyn Cm Xuyên;
Xét d nghj cüa UBND xä Cm Thjnh ti Th trInh 146/11 r-UBND ngày 04/7/2019
v vic d nghj thu hM dt d xây drng cong trInh Nâng cp, mô rng tuyn dithng
DH.127 xã Cm Thjnh và d ngh cüa Tnning phông Tài nguyen- Môi truông,
QUYET DjNH:
Diu 1. Thu hi din tich 227,10m2 (Hal tram hal inu'o'i bay phá'y mt met
vuong) loai dt trng lüa ( dt trng cay hang nàm) cüa h Ong Nguyen HQu Mu'u
thuc thu1ra dt s 618, t bàn d dja chInh s 18 và thu1ra dt s 166, t? bàn d dija
chInh s 14, dja chi thfra dt ti thôn San Nam, xã Cm Thinh d thirc hin dir an
Nâng cap, ma rng tuyên duang DH.127 xã Cm Thjnh huyn Cm Xuyên;
(Cy thê chi tié't có phié'u xác nhçn kê't qua do dgc hin trgng thtca da't kern theo).
Diu 2. Can ci1r vào Diu 1 cüa Quyt djnh nay:
1. Ho gia dInh, cá nhân có trách nhim thçrc hin các nghia vi cüa nguai su1r diing
dat, giao np 1i bàn gôc giây chü'ng nhn quyen su1r dung dat dâ duc cap cho UBND

xâ Cam Thinh dé thiic hiên viêc chinh 1 h so dia chInh tru6c khi k nhân tin bM
thu6ng, h trV theo quy djnh cüa Lut Dt dai.
2. Uy ban nhân dan xã Crn Thinh có trách nhiêm:
- Bàn giao quyt djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; truô'ng hçip h gia dInh, cá
nhân không nhn Quyt djnh nay hoc vng mt thi phài 1p biên bàn; niêm y& quy& djnh
nay t?i trti s Uy ban nhân dan xâ, ti nhà hi quán thôn Son Nam.
- Quãn 1 chat ch din tIch dt thu hM tai quy& djnh nay khi chiia có Quyt djnh
giao dt, cho thuê dt, biên bàn bàn giao dt cUa co quan có thm quyn cho chü du tu
trin khai dir an; thu hM 'ai bàn gc các 1oti giy t v quyn sr diing dt dã cp lien quan
dn phn din tIch thu hi nêu tti Diu 1 Quy& djnh nay tnrc khi cho h dan k nhân tin
bM thuông, h trçY d cp nht, chinh l h so dja chInh.
3. Hi dng bM thung, M trçi GPMB dir an Nâng cp, mi rng tuyn di.r?ng
DH.127 xã Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi trung, Van phông Däng k quyn
sir dung dt có trách nhim pMi hçip vâi UBND xã Crn Thinh và các t chtrc có lien
quan d thu hi bàn gc các loai giy ti v quyn sr ding dt dA cp lien quan dn
din tIch thu Mi ti Diu 1 Quyt dnh nay d thirc hin viêc cp nht, chinh l va hiu
trQ M so dja theo dung quy djnh pháp lut.
Diêu 3. Quy& djnh nay có hiu lrc k tir ngày ban hành.
Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Chü tjch Hi dng Mi thung, M trçY
GPMB dir an Nâng cp, rn rng tuyn duô'ng DH.127 xà Cm Thjnh, Tru&ng phông
Tài nguyen và Môi trung, Truâng ban quàn 1 các di,r an huyên, Chñ tjch UBND xã
Cm Thinh, Chü du tu dr an, thu tru1ng các t chirc, don vj có lien quanyhô ông
(bà) có dt bj thu Mi ti Diu 1 chju trách nhiêm thi hành Quyt dinh nàyi.
AToi nlzâi,:
- Nhu diêu 3;
- ChCi tich, các PCT UBND huyn;
- Thanli tra huyn;
- Cong thông tin din tcr huyii;
- Liiu: VT, TNMT./.-
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U BAN NHAN DAN
HUYN CAM XUYEN
S: 37'/QD-UBND

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Ttr do - Hnh phüc
Cdii Xuyên, ngay'Z3 tháng9nam 2019

QUYET DJNH
V/v thu hôi dat cüa h Ong Nguyn TrI Thanh dê thiyc hin GPMB thi cong
xây dirng cong trInh Nâng cap, m& rng tuyên thrô'ng DH.127 xã Cam Thjnh
U( BAN NHAN DAN HUYN
Can cii Lut T6 chtrc chInh quyn dja phucng ngày 19/06/2015;
Can c1r Lust Dt dai ngày 29/11/2013;
Can cir Nghj djnh 43/2014/ND/CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü Quy djnh chi tit
thi hành môt s diu cüa Luât Dtt dai 2013;
Can cir Thông tu s 30/2014/TT-BTNMT ngây 02/6/2014 cüa B Tài nguyen và Môi
tnrô'ng quy djnh v h sa giao dat, cho thuê dt, chuyn miic dIch sir dçtng dt, thu hi dt;
Can cü Nghj quyt s 71/NQ-HDND ngày 13/12/2017 cüa HDND tinh v
thông qua danh mic các cong trInh, dir an can thu hôi dat và chuyên mic dIch sü
dicing dat näm 2018;
Can cu Quyêt djnh so 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 và Quyêt djnh sO
2673/QD-UBNID ngày 06/9/2018 cüa UBND tinh phê duyt Kê hoch si:r d%lng dat
näm 2018 huyn Cam Xuyên;
Can cü Quyêt djnh sO 3246/QD-UBND ngày 30/10/2018 cüa UBND tinh Ha Tinh
v vic phê duyt Dir an du tu xây drng cong trmnh Nâng cp, ma rng tuyn du?ng
DH.127 xã Cm Thjnh, huyn Cm Xuyên;
Xét d nghj cUa UBND xã C.m Thjnh ti Th trmnh 146/f 1'r-UBNID ngày 04/7/20 19
v vic d nghj thu .hM dt d xây dirng cong trInh Nâng cp, ma rng tuyn duô'ng
DH. 127 xã C.m Thnh và dé nghj cüa Tnrang phông Tâi nguyen- Môi truô'ng,
QUYET DINII:
Diu 1. Thu hi din tIch 75,60m2 (Bay mu'o'i lam phá'y sáu met vuóng) loai dt
trng lüa ( dt trng cay hang nàm) cüa h Ong Nguyn TrI Thanh thuc thira dt s
334, t ban d dja chInh s 18, dja chi thira dt ti thôn Son Nam, xã C.m Thjnh d
thirc hin dir an Nâng cap, ma rng tuyn dung DH. 127 xâ Cam Thjnh huyn Cm
Xuyên;
(Cy the chi tilt có philu xác nhçn kIt qua do dgc hin trng thtca da't kern theo).
Diêu 2. Can cir vào Diu 1 cüa Quyt djnh nay:
1. H gia dInh, Ca nhân có trách nhim thirc hin các nghTa vi1 cüa nguô'i sü dung
dat, giao np 1ti ban gôc giây chüng nhn quyên s1r diing dat dã duçc cap cho UBND

xã Cm Thinh d thuc hiên viêc chinh 1 h so dia chInh truó'c khi k nhân tin bi
thuông, h trci theo quy djnh cüa Lut Dt dai.

2.Uy ban nhân dan xã Crn Thjnh có trách nhiêm:
- Bàn giao quyt djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; tnthng hçip h gia dInh, cá
nhân không nhn Quy& djnh nay hoc vng mtt thI phài 1p biên bàn; niêm yt quyt djnh
nay t?i trii sâ liJy ban nhân dan xâ, ti nhà hi quán thôn San Narn.
- Quãn 1 chtt chê din tIch dt thu hi ti quyt djnh nay khi chua có Quyt djnh
giao dt, cho thuê dt, biên bàn bàn giao dt cUa co quan có thm quyn cho chü du tu
trin khai dir an; thu Mi 1ti bàn gôc CaC loai giy t v quyn sü ding dt dã cp lien quan
dn phn din tIch thu Mi nêu t?i Diu 1 Quyt djnh nay tnró'c khi cho h dan k nhân tiên
bi thuông, M trçi d cp nht, chinh 1 h so dja chinh.
3. Hi dng bM thiing, M t1V GPMB dr an Nâng cp, m rng tuyn dithng
DH.127 xâ CAm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi trueing, Van phông Dang k quyn
sà diing dAt có trách nhirn pMi hcrp vth UBND xã CAm Thjnh Va các to chüc có lien
quan d thu Mi bàn gc các 1oi giAy t v quyn 5ir diing dAt dâ cAp lien quan dn
din tIch thu Mi tai Diu 1 Quy& djnh nay d thçrc hin vic cp nhât, chinh l và 1uu
trtr M so da theo dung quy djnh pháp 1ut.
Diu 3. Quyt dnh nay có hiu lirc k tü ngày ban hành.
Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Chü tjch Hi dng bM thung, M trcY
GPMB di,r an Nâng cAp, m0 rng tuyn dung DH.127 xA CAm Thjnh, Trung phông
Tài nguyen và Môi trithng, TnrOng ban quân l CáC dr an huyn, Chñ tjch UBND xã
CAm Thinh, Chü dAu tu dir an, thu tru&ng các tO chirc, don vj có lien quan vaho ông
(bà) có dAt bj thu Mi ti Diu 1 chu trách nhim thi hành Quy& djnh này)K
PsTo'i n/ia,,:
- Nhtr diêu 3;
- ChCi tjch, các PCT UBND huyên;
- Thanh tra huyn;
- Cng thông tin din tcr huyn;
- Luu: VT, TNMTJ>
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CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tij do - Hnh phtic

S: 3741 /QD-UBND

Cdm Xuyên, ngày5 tháng9nám 2019

QUYET D!NH
A
V/v thu hoi dat cua h9 Ba Nguyen Th1 Duyen de thiyc hiçn GPMB thi cong
xãy thyng cong trinh Nâng cap, m& rng tuyên du'ô'ng DH.127 xã Cim Thjnh
A•
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A

•

• A

U BAN NHAN DAN HUYN
Can ci.i Lut T6 chiIc chInh quyn dja phuong ngày 19/06/2015;
CAn cir Lu.t Dt dai ngày 29/11/20 13;
CAn cü Nghj djnh 43/2014/ND/CP ngày 15/5/2014 cüa Chmnh phü Quy djnh chi tit
thi hành môt s diu cüa Luât Dt dai 2013;
CAn cü Thông ti.r s 30/2014iTT-BTNMT ngày 02/6/20 14 cüa B Tài nguyen và Môi
trrn1ng quy djnh v h sa giao dt, cho thuê dt, chuyn mic dIch sü ding dt, thu hi dt;
CAn cir Nghj quyêt so 71/NQ-HIDND ngày 13/12/2017 cüa HDND tinh v
thông qua danh mi1c các cong trInh, dr an can thu hôi dat vâ chuyên mic dIch sir
d%lng dat nAm 2018;
CAn ci Quyêt djnh so 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 vá Quyêt djnh so
2673/QD-UBND ngây 06/9/20 18 cUa UBNID tinh phê duyt Kê ho.ch sir dicing dat
näm 2018 huyn Cam Xuyên;
CAn cü Quyêt djnh sO 3 246/QD-UBND ngày 30/10/2018 cüa UBND tinh Ha Trnh
v vic phê duyt Dir an du tu xây drng cong trInh Nâng cp, mO' rng tuyn dii0ng
DH.127 xã C.m Thjnh, huyn Cm Xuyên;
Xét d nghj cüa UBND xä Cm Thjnh tti Th trInh 146/flr-UBND ngày 04/7/2019
v vic d nghj thu hM dt d xây dijng cong trinh Nâng cp, m& rng tuyn duông
DH.127 xâ Crn Thjnh và d nghj cUa Tnthng phông Tài nguyen- Môi tnr6ng,
QUYET IMNH:
Diu 1. Thu hi din tIch 49,60m2 (Bó'n muv'i chin pháy sáu met vuóng,) '°ai dt
trng lüa ( dt trng cay hang näm) cüa h Ba Nguyn Thj Duyên thuc thira d.t s
624, t ban d da chInh s 18, dja chi thira d.t tai thôn San Nam, xã C.m Thjnh d
thxc hin dir an Nâng
m rng tuyn dung DH. 127 xã Cm Thjnh huyn Cm
Xuyên;
(Cy thê chi tiê't cóphiê'u xác nhn kit qua do dgc hin 1rng thz'ca ddt kern theo).
Diu 2. Can cir vào Diu 1 cüa Quyt djnh nay:
1. H gia dInh, Ca nhân có trách nhim thrc hin các nghia vi cUa nguYi sfr dyng
dat, giao np lai ban gOc giây chüng nhn quyên si'r diing dat dã duçcc cap cho UBND
cap,

xA Cm Thinh d thuc hiên viêc chinh 1 h so dia chInh trithc khi k nhân tin bM
thithng, h trg theo quy djnh cüa Lust Dt dai
2. Uy ban nhân dan xã Crn Thnh có trách nhim:
- Bàn giao quyt djiih nay cho h gia dInh, cá nhân; tru?yng hçp h gia dInh, cá
nhân không nhn Quy& djnh nay hoc vng mitt thI phài 1p biên bàn; niêm yt quy& djnh
nay tai trii si Uy ban nhân dan xâ, ti nhà hi quán thôn Son Nam.
- Quàn 1 chtt ch din tIch dt thu hi ti quyt djnh nay khi chtra có Quyt djnh
giao dt, cho thuê dt, biên bàn bàn giao dt cüa Co quan có thm quyn cho chü du tu
trin khai dir an; thu hM 1i bàn gc các 1oii giy t v quyn sCr diing dt dã cp lien quan
dn phn din tIch thu hM nêu tti Diu 1 Quy& djnh nay truâc khi cho h dan k nhn tin
bi thuông, M trçY d cp nht, chinh 1 h so dia chInh.
3. Hi dng bi thung, h trçi GPMB dci an Nâng cp, m& rng tuyn dumg
DH. 127 xâ Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi tri.thng, Van phông Däng k quyn
sir dctng dt có trách nhim pMi hçip vâi UBND xã Crn Thjnh và các t chirc Co lien
quan d thu hi bàn gc các 1oti giy ti v quyn si:r diing dt dâ cp lien quan dn
din tIch thu hM ti Diu 1 Quy& djnh nay d thçrc hin vic cp nhât, chinh l và lu'u
trü h so dja theo dung quy djnh pháp 1ut.
Diu 3. Quy& djnh nay cO hiu 1irc k tir ngày ban hành.
Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Chà tjch Hi dng bM thuO'ng, h trY
GPMB di,r an Nâng cp, mi rng tuyn duing DH.127 xã Cm Thinh, Tru&ng phông
Tài nguyen và Môi tru&ng, Trithng ban quàn 1 các dr an huyn, Chü tjch UBND xA
Cam Thinh, Chü du tu dir an, thu tru&ng các t chirc, don vj có lien quan vâ h ông
(bà) có dt bj thu hi ti Diu 1 chju trách nhim thi hành Quyt djnh này./.
IVo'i n/ia,,:
- Nhu diOu 3;
- Chü tjch, cac PCT UBND huyn;
- Thanli tra huyn;
- Cong thông tin din tcr huyn;
- Ltru: VT, TNMT./.
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Uc BAN NHAN DAN
HUYEN CAM XUYEN

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc

So: i T#/QD-UBND

cdm Xuyên, ngày3 tháng9nàm 2019

QUYET DJNH
V/v thu hôi dat cüa h Ba Nguyn ThI Dào dê thiyc hin GPMB thi cong
A
xay dy'ng cong trinh Nang cap, mo' r9ng tuyen thro'ng DH.127 xa Cam Th!nh
A

A

A

?

A

A

-

UY BAN NHAN DAN HUYEN
Can ctr Lut T6 chiit chInh quyk dja phucng ngày 19/06/2015;
Can cr Lust Dt dai ngày 29/11/20 13;
Can ci'r Nghj djnh 43/2014/ND/CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü Quy djnh chi tit
thi hãnh môt s diu cüa Luât Dt dai 2013;
Can cü Thông tu s 30/2014/f 1'-BTNMT ngây 02/6/20 14 cüa B Tài nguyen và Môi
tru?mg quy djnh v h sa giao d&, cho thué dat, chuyn rnçlc dIch si:r diing dt, thu hi dt;
Can c1r Nghj quyêt s 71/NQ-HDND ngày 13/12/2017 cüa HDND tinh v
thông qua danh mvc các cong trInh, dir an can thu hôi dat và chuyên mllc dIch sr
diing dat näm 2018;,
299/QD-UBND ngày 19/01/2018 và Quyêt djnh
Can cü Quyêt djnh
2673/QD-UBND ngày 06/9/2018 cüa UBND tinh phê duyt Kê hoach si:r diing dat
näm 2018 huyn Cam Xuyên;
Can cü Quyêt djnh sO 3246/QD-UBND ngày 30/10/2018 cüa UBND tinh Ha Tinh
v vic phê duyt Dir an du tu xây dmg cong trInh Nâng cp, mó rng tuyn dithng
DH.127 xâ Cam Thjnh, huyn Cm Xuyên;
Xét d nghj cüa UBND xA Cm Thnh ti Ti trInh 146/TTr-UBND ngày 04/7/20 19
v vic d nghj thu hi dt d xây d'tmg cong trInh Nâng cp, mO rng tuyn dung
DH.127 xã Cam Thjnh vâ d nghj cüa Tnring phOng Tài nguyen- Môi truô'ng,
QUYET iMNH:
•
2
Dieu 1. Thu hoi din tich 90,l0m2 (Chin mu'rn phay mQt met vuong) 1on dat
trng lüa ( dt trng cay hang näm) cüa h Ba Nguyn Thj Dào thuc thira dt s
520, t bàn d dja chInh s 22, dja chi thüa dt tai thôn San Nam, xã Cam Thnh dê
thirc hin dir an Nâng cp, m rng tuyn dung DH. 127 xã Cm Thjnh huyn Cm
Xuyên;
do dgc hin trQng thzt'a dá't kern theo).
(Ci the', clii tiê't cóphié'u xác nhn ke't
cir vào Diu 1 cüa Quy& dnh nay:
Diu 2.
1. H gia dInh, cánhân có trách nhim thirc hin các nghTa v cüa nguñ sir diing
dat, giao np lai bàn gôc giây chirng nhn quyên sir diing dat d duçc cap cho UBND
so

so

•

• ,

A

r

qua

Can

A

xà Crn Thjnh d thirc hin vic chinh 1 M sa dja chInh triiâc khi k nhân tin Mi
thuông, M trçY theo quy djnh cüa Lut Dt dai.
2. Uy ban nhân dan xã Crn Thjnh có trách nhim:
- Bàn giao quy& djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; trumg hçp h gia dInh, cá
nhân không nhn Quyt djnh nay hoc vng mt thI phài 1p biên bàn; niem yt quy& djnh
nay tii trii so' Uy ban nhân dan x, tai nhà hi quán thôn San Nam.
- Quãn 1 chat chë din tIch dt thu Mi tai quyt djnh nay khi chua có Quy& djnh
giao dAt, cho thuê dAt, biên bàn bàn giao dAt cüa Ca quan có thm quyn cho chü dAu tr
tri&i khai dir an; thu Mi 1aj bàn gc các 1oi giy to' v quyn sü' diing dAt dã cp lien quan
dn phn din tIch thu Mi nêu t?i Diu 1 Quy& djnh nay truôc khi cho h dan k) nhân tiên
Mi thuo'ng, M tr d ctp nht, chinh i h sa dja chInh.
3. Hi dng Mi thuo'ng, M trçy GPMB dir an Nâng cp, mo' rng tuyn ththng
DH.127 xã Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi truo'ng, Van phOng Dàng k quyn
sir diing dAt có trách nhim pMi hp vo'i UBND xã Cm Thjnh và các t chirc có lien
quan d thu Mi bàn gc các loai giy to' v quyn sr dvng dAt dã cp lien quan dn
din tIch thu Mi tai Diu 1 Quyt djnh nay d thçrc hin vic cp nht, chinh 1 và lu'u
trü h sa dja theo dung quy djnh pháp 1ut.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc k to' ngày ban hành.
Chánh VAn phông HDND-UBND huyn, Chü tjch Hi dng Mi thuo'ng, M ti
GPMB dir an Nâng cp, mo' rng tuyn duO'ng DH.127 xA Cm Thjnh, Truo'ng phông
Tài nguyen và Môi tri.ro'ng, Tru&ng ban quãn l các di,r an huyn, Chü tjch UBND xA
Cm Thinh, Chü dAu tu dir an, thu tru&ng các to cho'c, dan vj có lien quan yà h ông
(bà) có dAt bj thu Mi ti Diu 1 chju trách nhim thi hành Quy& djnh này.
No'i ,,1,ân:
- Nhi.r diêu 3;
- Chü tjch, các PCT UBND huyn;
- Thanh tra huyn;
- Cong thông tin din tt huyn;
- Luu: VT, TNMT./. --

TM. UY BAN NHAN DAN
HUTIVH
UTCH

i4nHüu Duyt

U BAN NHAN DAN
HUYN CAM XUYEN
So: $71,'9/QD-UBND

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
Cam Xuyên, ngayorjthángflnam 2019

QUYET DNH
V/v thu hli dt cüa h Ong Lê Ng9c Phurong dê thirc hin GPMB thi cong
xây diyng cOng trInh Nâng cap, m& rng tuyên thrb'ng DH.127 xã Ctm Thjnh
UY BAN NHAN DAN HUY1N
Can ctr Lut T6 chirc chInh quyn dja phuo'ng ngày 19/06/2015;
Can cü Lut Dt dai ngày 29/11/20 13;
Cn cir Nghj djnh 43/2014/ND/CP ngày 15/5/2014 cüa Chinh phü Quy djnh chi ti&
thi hành môt s diu cüa Luât Dt dai 2013;
C5n cü Thông tu s 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/20 14 cüa B Tâi nguyen và Môi
trung quy djnh v h sa giao dt, cho thuê dt, chuyn miic dIch sir diing dt, thu hi dtt;
Can cü Nghj quy& s 71/NQ-HDND ngày 13/12/2017 cüa HDND tinh v
thông qua danh mi1c các cong trInh, dr an can thu hôi dat và chuyên miic dIch si:r
dçing dat nàm 2018;,
Can cr Quyêt djnh so 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 và Quyêt djnh so
2673/QD-UBND ngày 06/9/2018 cüa UBND tinh phê duyt Kê hoach sü diing dat
näm 2018 huyn Cam Xuyên;
Can cir Quyêt djnh so 3246/QD-UBND ngày 30/10/2018 cüa UBND tinh Ha Tflnh
v vic phê duyt Dir an du tu xây dmg cong trInh Nâng cp, ma rng tuyn dithng
DH.127 xã Cm Thnh, huyn Cam Xuyên;
Xét dé nghj cüa UBND xA Cm Thnh ti Th trInh 146/f lr-UBND ngày 04/7/2019
v vic d nghj thu hM dt d xay dimg cong trInh Nâng cp, ma rng tuyn &thng
DH.127 xa Cm Thjnh và d nghj cüa Tnring phông Tài nguyen- MOi truèng,
QUYET DJINTI:
Diu 1. Thu hM din tIch 113,50m2 (M5t tram mu'ài ha phdy nám met vuóng)
loai dt trng liia ( dt trng cay hang nAm) cüa h Ong Le Ng9c Phucing thuc thira
d.t s 684, t? ban d dja chInh s6 14, dja chi thira dt tai thôn San Nam, xã Cm
Thjnh d thirc hin dir an Nâng cp, ma rng tuyn di±ng DH. 127 xã Cm Thjnh
huyn Cm Xuyên;
(Cy the chi tiê't Co phiê'u xcc nhn ke't qua do dgc hin trgng thz'a dd't kern theo).
Diu 2. Can cir vào Diu 1 cüa Quyêt djnh nay:
1. H gia dInh, cánhân có trách nhim thrc hin các nghia v1i cüa nguai sir diing
dat, giao np lai ban gôc giây chüng nhn quyên sü diing dat dã duqc cap cho UBND

xâ Cm Thjnh d thirc hiên vic chinh 1 M so dia chInh truóc khi k nhan tin bM
thu&ng, M trçi theo quy djnh cüa Lut Dt dai.
2. Uy ban nhân dan xâ Crn Thinh có trách nhiêm:
- Bàn giao quyt djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; tnrng hçp h gia dInh, cá
nhân không nhn Quy& djnh nay hotc vng mitt thI phài 1p biên bàn; niêm y& quyt djnh
nay t?i tru si Uy ban nhân dan xã, tii nhà hi quán thôn Son Nam.
- Quãn 1 chat chë din tIch dt thu Mi tai quyt djnh nay khi chua có Quyt dinh
giao dt, cho thuê dt, biên bàn bàn giao dt cüa co quan có thm quyn cho chü du tu
trin khai dir an; thu Mi lai bàn gc các 1oi giy t v quyn sr diing dt dâ cp lien quan
dn phn din tich thu Mi nêu ti Diu 1 Quyt djnh nay truóc khi cho h dan k nhân tin
Mi thuông, M trq d cp nht, ôhinh i h so dja chInh.
3. Hi dng Mi thithng, h trçi GPMIB dir an Nâng cp, m& rng tuyn du'&ng
DH.127 xã Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi trinng, VAn phông DAng k2 quyn
sr diing dt có trách nhim pMi hçip vâi UBNID xA CAm Thinh và các t chirc cO lien
quan d thu Mi bàn gc các loai giAy t v quyn sir dung dAt dA cAp lien quan dn
din tIch thu Mi ti Diu 1 Quyt dnh nay d thirc hin vic cp nht, chinh l và hru
tr h so dja theo dung quy djnh pháp lut.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc k tr ngày ban hành.
Chánh VAn phông HDND-UBND huyn, Chü tjch Hi dng Mi thuô'ng, M trçY
GPMB dir an Nâng cap, ma rng tuyn dumg DH.127 xA CAm Thjnh, Trithng phông
Tài nguyen và Môi truang, Tru&ng ban quãn l các dir an huyn, Chü tjch UBND xA
Cam Thjnh, Chü dAu tu dir an, thu tnrang các t chrc, don vj có lien quan và h ông
(bà) có dAt bj thu Mi ti Diu 1 chju trách nhim thi hành Quyt djnh này./
No'i n/ia,,:
- Nhix diêu 3;
- Chii tjch, các PCT UBND huyn;
- Thanh tra huyn;
- Cng thông tin din ttr huyn;
- Lu'u: VT, TNMT./.,.—

U BAN NHAN DAN
HUYN CAM XUYEN
S: 3T

CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc

/QD-UBND

Cdii Xuyên, ngày(J tháng9nám 2019

QUYETD!NH
V/v thu hoi dat cua h9 Ba Nguyen Th! Xuan de thiyc hiçn GPMB thi cong
xây dirng cong trInh Nâng cap, m& rng tuyên duông DH.127 xä Cam Thlnh
•

9

A

•

A

• A

• A

U( BAN NHAN DAN HUYN
Can ci Lut T6 chUt chInh quy&n dja phuccng ngày 19/06/2015;
Can cir Lut Dt dai ngày 29/11/20 13;
Can cir Nghj dnh 43/2014/ND/CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü Quy djnh chi tit
thi hành môt s diu cüa Luât Dt dai 2013;
Cn ci1r Thông tu so 30/2014/f1-BTNMT ngày 02/6/20 14 cüa B Tài nguyen vâ Môi
tru6ng quy djnh v h sa giao dAt, cho thuê dAt, chuyn mlic dIch str dyng dAt, thu hi dAt;
Can cir Nghj quyêt so 71/NQ-.HDND ngày 13/12/2017 cüa HDND tinh v
thông qua danh miic các cong trInh, dir an can thu hôi dat và chuyên mic dIch sir
diing dat nàm 2018;
Can cü Quyêt djnh so 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 và Quyêt djnh sO
2673/QD-UBNID ngày 06/9/2018 cüa UBND tinh phê duyt Kê hotch si1 dung dat
nàm 2018 huyn Cam Xuyên;
Can cir Quyêt djnh so 3246/QD-UBND ngày 30/10/2018 cüa UBND tinh Ha TTnh
v vic phê duyt Dir an dAu tis xây drng cong trInh Nâng cp, m rng tuyM du&ng
DH.127 xã Cm Thjnh, huyn Cm Xuyên;
Xét d nghj cüa UBND xã Cm Thjnh tii Th trInh 146/ITr-UBND ngày 04/7/20 19
v vic d nghj thu hM dAt d xây dirng cOng trInh Nâng cp, m rng tuyn dithng
DH. 127 xã Cm Thjnh và dê nghj cüa Trir&ng phông Tâi nguyen- Môi tm?ing,
QUYET DINH:
Diêu 1. Thu hi din tIch 90,40m2 (Chin mu'o'i pháy bn met vuóng) 1oti dat
trng lüa ( dAt trng cay hang näm) cüa h Ba Nguyn Thj Xuân thuc thüa dAt s
815, t bàn do dja chInh s 18, dja chi thra dAt ti thôn San Nam, xã Cm Thjnh d
thirc hin dr an Nâng cp, mi rng tuyn dithng DH. 127 xA Cm Thjnh huyn Cam
Xuyên;
(Cy th4 clii tjlt cóphilu xác nhçn ke't qua do dgc hin trng tht'ca dd't kern theo).
Di 2. Can dr vào Diu 1 cüa Quyt djnh nay:
1. H gia dInh, Ca nhn có trách nhim thirc hin các nghia vii cUa ngithi sir diing
dat, giao np 1i bàn gôc giây chirng nh.n quyên sir dung dat dä duc cap cho UBND

xâ Cm Thjnh d thirc hin vic chinh 1 h so dja chInh truóc khi k)" nhân tin bM
thu&ng, h trç theo quy djnh cüa Lut Dt dai;
2. Uy ban nhân dan xa Crn Thjnh có trách nhim:
- Bàn giao quyt djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; truYng hçp h gia dInh, cá
nhân không nhn Quyt djrih nay hoc vng mtt thI phâi 1p biên bàn; niêm y& quyt djnh
nay tti trii sâ Uy ban nhân dan xã, tai nhà hi quán thôn San Nam.
- Quãn 1 chat chê din tIch dt thu hi tai quy& djnh nay khi chua có Quyt djnh
giao dt, cho thuê dat, biên bàn bàn giao dt cüa co quan có thm quyn cho chü du tu'
trin khai dir an; thu hM 1?i bàn gc các loai giy ti v quyn sir diing dat dã Cap lien quan
dn phn din tIch thu hM nêu tti Diu 1 Quyt dnh nay trirOc khi cho h dan k nhn tin
bi thuô'ng, h trçY dê Cp nht, chinh 1 h so dja chInh.
3. Hi dng bi thuô'ng, h trci GPMB dir an Nâng cap, ma rng tuyên di.rng
DH. 127 xâ Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi tru'ang, Van phông Dàng k quyn
sü diring dt có trách nhim phi hcip vai UBND xã Ctrn Thjnh va CaC t chüc Co lien
quan d thu hi bàn gc CáC loui giy t v quyn si'r dcing dt dã cp lien quan dn
din tIch thu hi tti Diu 1 Quyt djnh nay d thirc hin vic cp nht, chinh l và lu'u
tr h so dja theo dung quy djnh pháp lut.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lrc k tü ngày ban hành.
Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Chü tjch Hi dng bM thithng, h trçY
GPMB dr an Nâng Cap, m rng tuyn duO'ng DH.127 xã Crn Thjnh, TruO'ng phông
Tài nguyen và Môi truO'ng, Truô'ng ban quàn l CáC dir an huyên, Chü tjch UBND xâ
Cm Thjnh, Chü du tu' dir an, thU tru&ng CáC to chUc, don vj có lien quan yà h ông
(bà) có dt bj thu Mi tai Diu 1 chu trách nhim thi hành Quyt dlnh này./
TVo'i n/ia,,:
- Nhir diêu 3;
- Chü tjch, các PCT UBND !luyên;
- Thanh tra huyn;
- Cong thông tin din tir huyn;
- Li.ru: VT, TNMT./_-

U( BAN NHAN DAN
HUYN CAM XUYEN
S: JL 1 /QD-UBND

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Hnh phüc
Cdi Xuyên, ngàyPJ tháng9 nám 2019

QUYET DJNH
V/v thu hi dat cüa h Ba Phan Thj Thng dé thçrc hin GPMB thi cong
xây diyng cOng trinh Nâng cap, m& rng tuyên dirô'ng DH.127 xã Cm Thnh
UY BAN NHAN DAN HUYN
Can curT Lut T6 chrc chInh quyn dia phung ngày 19/06/2015;
Can cü Lut Dtt dai ngày 29/11/2013;
Can cü Nghj djnh 43/2014/ND/CP ngày 15/5/2014 cña ChInh phü Quy djnh chi ti&
thi hành mt s diu cüa Luât Dt dai 2013;
Can c1r Thông tu so 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa B Tâi nguyen và Môi
tnrô'ng quy djnh v h sa giao dat, cho thuê dt, chuyM m11c dIch sà diing dt, thu hM dt;
Can cü Nghj quyêt s 71/NQ-HDND ngây 13/12/20 17 cüa HDND tinh v
thông qua danh muc các cong trInh, di,r an can thu hOi dat và chuyên mi1c dIch sr
diung dat nãm 2018;
Can c1'r Quyêt djnh so 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 và Quyêt djnh so
2673/QD-UBND ngày 06/9/2018 cüa UBND tinh phê duyt Kê hoach sir di.ing dat
nàm 2018 huyn Cam Xuyên;
Can c1r Quyet djnh so 3246/QD-UBND ngày 30/10/20 18 cüa UBND tinh Ha Trnh
v vic phê duyt Dr an du tu xây drng cong trInh Nâng cp, mi rng tuyn dumg
DH.127 xã Cm Thjnh, huyn Cm Xuyên;
Xét d nghj cüa UBND xâ Cm Thjnh ti Th trInh 146/F lr-UBND ngày 04/7/2019
v vic d nghj thu hi dt d xây dirng cong trInh Nâng cp, mO rng tuyn du?mg
DH.127 xã Cm Thjnh và d ngh cüa Trithng phông Tâi nguyen- Môi tru&ng,
QUYET DINU:
Diu 1. Thu hôi din tIch 29,80m2 (Hai muv'i chIn phdy tam met vuóng) 1oui dt
trng lüa ( dt trng cay hang nàrn) cüa h Ba Phan Thj TMng thuc thira dt s 376,
tJ ban d dja chInh s 18, dja chi thi:ra dt tai thôn Scm Nam, xâ Cm Thinh d thuc
hin dr an Nâng cp, mi rng tuyn du?mg DH.127 xã Cm Thjnh huyn Cm
Xuyên;
(Cy thê chi tie't có phiê'u xác nhcn kit qua do dgc hin trclng thta dd't kern theo).
Diu 2. Can cir vào Diu 1 cüa Quyt djnh nay:
1. H gia dInh, cánhân có trách nhim thirc hin các nghia vi cüa ngithi s1r diing
dat, giao np 1i ban gOc giây chüng nhn quyên str diing dat dä dugc cap cho UBND

xâ Cm Thjnh d thixc hin vic chinh 1 M so dja chInh truórc khi k)'i nhân tin Mi
thithng, M trçi theo quy djnh cüa Lut fMt dai.

2.Uy ban nhan dan xã Crn Thjnh có trách nhim:
- Bàn giao quyt djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; tmông hçxp h gia dInh, cá
nhân không nhn Quyt djnh nay hoc vng mt thI phãi 1p biên bàn; niêm yt quyt dinh
nay tui tri si Uy ban nh5n dan xã, tii nhà hi quán thôn San Nam.
- Quán 1,2 chat ch din tIch dt thu hM tai quyt djnh nay khi chua có Quyt djnh
giao dt, cho thuê dt, biên bàn bàn giao dt cüa co quan có thm quyn cho chü du tu
trin khai dir an; thu Mj 1i bàn gc các 1oi giy th v quyn sr diing dt dã cp lien quan
dn phn din tIch thu Mi nêu tai Diu 1 Quyt djnh nay truOc khi cho h dan k nhn tin
Mi thug, M tr d cp nht, chinh i M so dja chInh.
3. J-Ii dng Mi thithng, h trg GPMB dr an Nâng cp, rn rng tuyn du'&ng
DH.127 xã Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi trithng, Van phông DAng k quyn
si:r diing dt có trách nhim pMi hçxp vâi UBND xã Crn Thjnh và các t chüc có lien
quan d thu Mi bàn gc các loi giy t v quyn sr dung dt dã cp lien quan dn
din tIch thu Mi tai Diu 1 Quyt dnh nay d thac hin viêc cp nht, chinh 1 và Jim
tr M so dja theo dung quy djnh pháp lut.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc k tir ngày ban hành.
Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Chü tjch Hi dng Mi thi.thng, M tr
GPMB dir an Nâng cp, m rng tuyn duô'ng DH. 127 xã Cm Thjnh, Truóng phông
Tài nguyen và Môi trithng, Tru&ng ban quán l các dir an huyên, ChÜ tjch UBND xâ
Cam Thjnh, Chü du tu dir an, thu tru&ng các t chtrc, don vj có lien quan yâ ho ông
(bà) có dt bj thu Mi ti Diu 1 chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay.
No! i:Ithi,:
- N!ur diêu 3;
- Chü tjch, các PCT UBND huyen;
- Thanli tra huyn;
- Cong thông tin din tcr huyn;
- Liru: VT, TNMT./.
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U BAN NHAN DAN
HUYN CAM XUYEN
S: ?Z /QD-UBND

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc
Cm Xuyên, ngàyc3 tháng9nam 2019

QUYET D!NH
V/v thu hfii dat cüa h Ong Trãn DInh Phil d thiuc hin GPMB thi cong
xây thing cong trInh Nâng cap, m& rng tuyên du'ô'ng DH.127 xã Cm Thjnh
U( BAN NHAN DAN HUYN
Can ctr Lut T6 chirc chInh quyén dja phucing ngày 19/06/2015;
Can cir Luat Dt dai ngây 29/11/2013;
Can cü Nghj djnh 43/2014/ND/CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü Quy djnh chi tit
thi hành môt s diu cUa Luât D.t dai 2013;
Can cü Thông tu' s 30/2014/fl-BTNMT ngày 02/6/20 14 cüa Bô Tài nguyen và Môi
trtthng quy djnh v h sa giao dt, cho thuê dt, chuyn m1ic dich sir diing dt, thu hM dt;
Can cü Nghj quyt so 71/NQ-HDND ngày 13/12/2017 cüa I-IDND tinh v
thông qua danh m1ic các cong trInh, dir an can thu hôi dat và chuyên mlic dIch sir
di;ing dat näm 2018;
Can cü Quyêt djnh so 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 và Quyêt dnh so
2673/QD-UBND ngây 06/9/2018 cüa UBND tinh phê duyt Kê hoach sir ding dat
näm 2018 huyn Cam Xuyên;
Can cir Quyêt djnh sO 3246/QD-UBND ngày 30/10/2018 cüa UBND tinh Ha Tinh
v vic phê duyt Dir an du tu xây dirng cong trInh Nâng cp, m rng tuyn dung
DH.127 xã Cm Thjnh, huyn Cm Xuyên;
Xét d nghj cüa UBND xã Cm ThjIIh tii Th trInh 146[Vfr-UBND ngày 04/7/2019
v vic d nghj thu hM dt d xây dimg cOng trmnh Nâng cp, m rng tuyn dung
DH.127 xã Cm Thjnh và d nghj cüa Tnthng phông Tâi nguyen- MOi tru'è'ng,
QUYET DNIi:
Diu 1. Thu hi din tIch 325,60m2 (Ba tram hai mu'o'i lam phay sáu met vuóng)
loai dt trng lüa ( dt trng cay hang nAm) cüa h Ong Trn DInh Phü thuc thira dt
s 257 và thüa dt so 109, t ban d dja chInh s 18, dja chi thira dt tii thôn San
Nam, xã Cm Thjnh d thirc hin di,r an Nâng cp, m rng tuyn duing DH. 127 xã
Crn Thjnh huyn Cm Xuyên;
(Cy the, chi tiêt có phiêu xác nh2n kEt qua do dgc hin trçing thia dá't kern theo).
Diu 2. Can cir vào Diu 1 cüa Quyt djnh nay:
1. H gia dInh, cánhân có trách nhim thirc hin các nghia v cüa 11gu1ñ sü dung
dat, giao np 1ti ban gôc giây chirng nhn quyên sir diing dat dã duçc cap cho UBNID

xä Cm Thinh d thrc hiên viêc chinh 12 M sa dia chInh truóc khi k nhân tin bi
thithng, h trçi theo quy djnh cüa Luât Dt dai.
2. Uy ban nhân dan xã Crn Thjñh có trách nhiêm:
- Bàn giao quyt djIIh nay cho h gia dInh, cá nhân; tnthng hçip h gia dInh, cá
nhân không nhn Quyt djnh nay hoc vng mt thI phâi 1p biên bàn; hem yt quy&t djnh
nay tai trii so' Uy ban nhân dan xâ, ti nhà hi quail thôn SoTi
Nam.
- Quàn 1 chtt ch din tich dt thu hi ti quy& djnh nay khi chua có Quy& djnh
giao dt, cho thuê dt, biên bàn bàn giao dt cOa co quan có thm quyn cho chü du tr
trin khai dir an; thu Mi 1i bàn gc các 1oui giy to' v quyn so'
diing dt dâ cp lien quan
dn phn din tIch thu hM nêu ti Diu 1 Quyt djnh nay truóc khi cho h dan k nhân tin
bM thixO'ng, M try d cp nht, chinh l M so' da chInh.
3. Hi dng Mi thu'O'ng, M trçY GPMB dir an Nâng cp, mo' rng tuyn diiO'ng
DH.127 xã Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi tnro'ng, Van phông Dang k quyn
so' ding dt có trách nhim phi hçp vo'i UBND xã Crn Thjnh và các t chüc Co lien
quan d thu Mi bàn gc các loai giy to' v quyn so'
dung dt dâ cp lien quan dn
diên tIch thu hM ti Diu 1 Quyt djnh nay d thrc hin viêc cp nhât, chinh l và h.ru
trü h so dja theo dung quy ctlnh pháp lut.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lrc k to' ngày ban hành.
Chánh Van phông HDNID-UBND huyên, ChU tjch Hi dng Mi thuo'ng, M tn
GPMB dir an Nâng cap, mo' rng tuyn duOrig DH.127 xâ Cm Thinh, TruOrng phông
Tài nguyen và Môi truO'ng, TruO'ng ban quàn l các dir an huyn, Chü tjch UBND xa
Cm Thinh, Chü du tu dr an, thu truOng các t cho'c, dan vj có lien quan và ho ông
(bà) có dt bj thu Mi ti Diu 1 chju trách nhim thi hành Quyt dnh này./
No'i n/ian:

- Nhux dieu 3;
- Chü tjch, các PCT UBND Iiuyii;
- Thanh tra huyn;
- Cong thông tin din tcr huyn;
- Luu: VT, TNMT

U BAN NHAN DAN
HUYN CAM XUYEN
S: )5) /QD-UBND

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Ty do - Hnh phüc
Cdi Xuyên, ngàyj thánggnam 2019

QUYET D!NH
V/v thu hôi dat cüa h Ba Lê Thi Hirng d thiyc hin GPMB thi cong
xây dtrng cong trInh Nâng cap, m& rng tuyên du'ô'ng DH.127 xã Cam Thlnh
U( BAN NHAN DAN HUYN
Can cii Lut T6 chiic chInh quyn dja phuccng ngày 19/06/2015;
Can cii Lust Dat dai ngày 29/11/20 13;
Can cii Nghj djnh 43/2014/ND/CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü Quy djnh chi tit
thi hành mt s diu cüa Luât D& dai 2013;
Can cii Thông tu s 30/2014/[1'-BTNMT ngày 02/6/20 14 cüa B Tài nguyen và Môi
trung quy djnh v h sci giao dt, cho thuê dt, chuyM miic dIch sii dung dt, thu hi dt;
Can cii Nghj quyt s 71/NQ-HDNID ngày 13/12/2017 ciia HDND tinh ye
thông qua danh mllc các cong trInh, dir an can thu hôi dat và chuyên m1jc dIch sii
ding dat näm 2018;
Can cii Quyêt djnh so 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 và Quyêt dnh so
2673/QD-UBND ngày 06/9/2018 cüa UBND tinh phê duyt Kê hotch sii dung dat
näm 2018 huyn Cam Xuyên;
Can cii Quyêt djnh so 3246/QD-UIBND ngày 30/10/20 18 cüa UBND tinh Ha Tinh
v vic phê duyt Dir an du lii xây drng cOng trInh Nâng cp, mi rng tuyn dung
DH.127 xã Cm Thjnh, huyn Ctm Xuyên;
Xét dê nghj cüa UBND xä Cam Thjnh tai Th trmnh 146/Fl r-UBND ngày 04/7/2019
v vic d nghj thu hi dt d xây dirng Cong trInh Nâng cp, ma rng tuyn dumg
DH.127 xA Crn Thjnh và d nghj cüa Trithng phông Tâi nguyen- Môi tnrông,
QUYET IMNH:
Diu 1. Thu hi din tIch 70,80m2 (Bay mu'o'iphá'y tam met vuóng) 1oi dt trng
lüa ( dat trng cay hang 11am) cüa h bà Lê Thj Huong thuc thiia dt s 669, t?Y bàn
d dja chInh s 18, dja chi thiia dt ti thôn San Nam, xä Cm Thjnh d thirc hin di,r
an Nâng cap, ma rng tuyên dung DH. 127 xã Cm Thjnh huyn Cm Xuyên;
(Cy thê clii tié't cóphiê'u xác nhçn ké't qua do dgc hin tring thi'a dá't kern theo).
Diu 2. Can cii vào Diu 1 cüa Quy& dnh nay:
1. H gia dInh, Ca nhân có trách nhim thirc hin các nghia vi.i cüa ngithi sii diing
dat, giao np laj bàn gôc giây chiing nhn quyên sii diing dat dä duçc cap cho UBND

xä Cm Thjnh d thrc hin vic chinh 1 M sa dja chInh truc khi k nhân tin
Mi
thuông, M trçY theo quy djnh cüa Lut Dt dai.
2. Uy ban nhân dan xã Crn Thlnh có trách nhim:
- Bàn giao quy& djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; tnthng hçip h gia dInh, ca
nhân không nh.n Quyt ctjnh nay hoc vng mitt thI phài 1p biên bàn; niem y& quyt djnh
nay tai trii sr Uy ban nhân dan xã, t?i nhà hi quán thôn San Nam.
- Quàn 1 chat chê din tIch dt thu Mi ti quy& djnh nay khi chua có Quyt djnh
giao dt, cho thuê dt, biên bàn bàn giao dt cüa ca quan có thm quyn cho chü du tu'
trin khai dr an; thu Mi 1i bàn gc các 1oi giy t v quyn sir dung d& dà cp lien quan
dn phn din tIch thu Mi nêu ti Diu 1 Quy& djnh nay tnrc khi cho h dan k nhân tin
Mi thu'ô'ng, M tr? d cp nht, chinh i M sa dja chInh.
3. Hi dng bM thuô'ng, M trçl GPMB dir an Nâng cp, mi rng tuyn duè'ng
DH.127 xã Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi trtrng, VAn phông DAng k quyn
sir diing dt có trách nhim pMi hçip vói UBND xa Crn Thjnh và các t chirc có lien
quan d thu Mi bàn gc các loi giy t v quyn s dung dt dã cp lien quan
din tIch thu Mi ti Diu 1 Quy& djnh nay d thirc hin vic cp nh.t, chinh l và km
tr M sa dja theo dung quy djnh pháp lut.
Diu 3. Quy& djnh nay có hiu 1irc k tr ngày ban hanh.
Chánh VAn phông HDND-UBND huyn, Chü tjch Hôi dng Mi thung, M tra
GPMB dir an Nâng cp, m rng tuyn dithng DH.127 xA Cm Thjnh, Trung phông
Tài nguyen và Môi trung, Tri.thng ban quãn 1 các dir an huyên, Chü tjch UBND xã
Cm Thjnh, Chü du tu' dir an, thu tru&ng các t chi.'rc, dan vj có lien quan yj h ông
(bà) có dt bj thu Mi ti Diu 1 chju trách nhirn thi hành Quyt djnh nay.
Ny1 u/ian:
-Nhudiiêu3;
- Chà tjch, các PCT UBND huyn;
- Thanh tra huyn;
- Cong thông tin din tcr huyn;
- Lixu: VT, TNMT./.

TM. UY BAN NHAN DAN
H
fj' /

U BAN NHAN DAN
HUYN CAM XUYEN
S: c'Z' /QD-UBND

CONG HOA xA HOT CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Ttr do - Hnh phñc
Cdm Xuyên, ngàyo7J tháng3 nám 2019

QUYET DNH
V/v thu hôi dat cüa h Ong Nguyn TrI Bong dê thirc hin GPMB thi cong
xy drng cong trInh Nâng cap, m& rng tuyên duông DH.127 xã Cam Thjnh
UY BAN NHAN DAN HUYN
Can cii Lut T6 chtic chInh quyn dja phuong ngày 19/06/2015;
Can cii Lust Dt dai ngày 29/11/20 13;
Can cii Nghj djnh 43/2014/ND/CP ngày 15/5/2014 ciia ChInh phü Quy djnh chi tit
thi hành mt s diu ciia Luât D& dai 2013;
Can cii Thông tu s 30/20141f1-BTNMT ngày 02/6/2014 ciia B Tâi nguyen vâ Môi
trirông quy djnh v h so giao
cho thuê dt, chuyn mitc dIch sii diing dt, thu hi dt;
Can cii Nghj quyêt s 71/NQ-HDND ngày 13/12/2017 ciia HDND tinh v
thông qua danh m1ic các cong trInh, dir an can thu hôi dat và chuyên mic dich sii
ding dat 11am 2018;
Can cii Quyêt djnh sO 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 và Quyêt dnh so
2673/QD-UBND ngây 06/9/2018 ciia UBND tinh phê duyt Kê hotch sii dung diât
näm 2018 huyn Cam Xuyên;
Can cii Quyêt dnh sO 3246/QD-UBND ngày 30/10/2018 ciia UBND tinh Ha Tinh
v vic phê duyt Di,r an du tu xây dmg cOng trInh Nâng cp, ma rng tuyn duang
DH.127 xã Cam Thjnh, huyn Cm Xuyên;
Xét d nghj cüa UBND xã Cm Thjnh ti Th trInh 146/Yfr-UBND ngây 04/7/2019
v vic d nghj thu hi dt d xây drng cOng trInh Nâng cp, ma rng tuyn dung
DH.127 xã Cam Thjnh và d nghj ciia Tru&ng phông Tài nguyen- MOi trumg,
QUYET IMNU:
Diu 1. Thu hi dintIch 229,70m2 (Hai tram hai mu'o'i chin phcy bay met
vuong) 1oti dt trng lia ( dt trng cay hang nAm) ciia h Ong Nguyn TrI Bng
thuc thiia dt s 60, t? ban d dja chInh s 14, dja chi thiia d.t ti thôn Son Nam, xã
Cam Thjnh dê thic hin dir an Nâng cap, mô rng tuyn duang DH.127 xa Cm
Thnh huyn Cam Xuyên;
(Cy the, chi tilt cóphiê'u xác nhçn kIt qua do dgc hin trgng thi'ca dc2't kern theo).
Diu 2. Can cii vâo Diu 1 cüa Quyt djnh nay:
1. H gia dInh, cá nhân có trách nhirn thirc hin các nghia vii cüa nguii sii diing
dat, giao np 1ti ban gOc giây chiing nhn quyên sii dicing dat dä duçc cap cho UBND

xã Cm Thjnh d thirc hin vic chinh 1 h sc dia chInh trtn9c khi k nhân tin bM
thuô'ng, h trçi theo quy djnh cüa Lust Dt dai.
2. Uy ban nhân dan xã Crn Thinh có trách nhiêm:
- Bàn giao quyt djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; tnrông hçp h gia dInh, cá
nhân không nhn Quyt djnh nay hoc vng mt thI phái 1p biên bàn; them yát quyt djnh
nay t?i tnt s& Uy ban nhân dan xA, tai nhà hi quán thôn Son Nam.
- Quàn 1 chat ch din tIch dt thu hi tai quy& djnh nay khi chija có Quyt djiih
giao dt, cho thuê dit, biên bàn bàn giao dt cüa ca quan có thm quyn cho chü du tu
trik khai dir an; thu hi 1ti bàn gc các 1oti giy tô v quyn sü dng dt dä cp lien quan
dn ph.n din tIch thu hi nêu ti Diu 1 Quyt djnh nay tnrc khi cho h dan k nhn tin
bM thuô'ng, h trq d cp nht, chinh 1 h sa dja chInh.
3. Hi dng bi thiing, h trg GPMB dir an Nâng cp, rn rng tuyn dithng
DH. 127 xã Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi trtthng, Van phông DAng k quyn
si:r diing dt có trách nhirn phi h9p vâi UBND xã C.m Thjnh và các t chüc có lien
quan d thu hM bàn gc các loai giy t v quyn sir dung dt dã cp lien quan dn
din tIch thu hi ti Diu 1 Quyt djnh nay d thrc hin vic cp nht, chinh 1 và lu'u
trEr h sci dja theo dung quy djnh pháp 1ut.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc k ttr ngày ban hành.
Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Chü tjch Hi dng bi thrnng, h tror
GPMB dir an Nâng cp, ma rng tuyn du?mg DH.127 xâ Cm Thjnh, Truang phông
Tài nguyen và Môi truang, Tru&ng ban quãn l các dir an huyn, Chü tjch UBND xa
Cam Thjnh, Chü du tir dir an, thu tru&ng các th chirc, dan vj có lien quan và h ông
(bà) có dt bj thu hi tti Diu 1 chju trách nhirn thi hành Quy& djnh này.iY
[Vol ,ilthii:
- Nliix diêu 3;
- C1ii tjch, các PCT UBND huyn;
- Thanh tra huyn;
- Cong thông tin din tcr huyii;
- Lu'u: VT, TNMT./.

TM. UY BAN NHAN DAN
& CHUT!VH
• CA.
U T CH

U BAN NHAN DAN
HUYN CAM XUYEN
S& J73 /QD-UBND

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Ttr do - Hnh phüc
Cm Xuyên, ngàyJ tháng3 nám 2019

QUYET D!NH
V/v thu hôi dat cüa h Ba Nguyn Thj Htrong d thiyc hin GPMB thi cong
xây dirng cong trInh Nâng cap, m& rng tuyên du'ông DH.127 xã Cam Thjnh
UY BAN NHAN DAN HUYN
Can cir Lut T6 chic chInh quy&n dja phuccng ngày 19/06/2015;
Can cir Lu.t Dt dai ngây 29/11/20 13;
Can cü Nghj djnh 43/2014/ND/CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü Quy djnh chi tit
thi hnh môt s diu cüa Luât Dt dai 2013;
Can ct'r Thông tu s 30/2014/Yf-BTNMT ngày 02/6/20 14 cüa B Tài nguyen vâ Môi
tnr&ng quy djnh v h sa giao dt, cho thuê dt, chuyn m1ic dIch sCr diing dtt, thu hi dt;
Can cir Nghj quy& s 71/NQ-HDND ngày 13/12/2017 cüa HDNID tinh v
thông qua danh miic các cong trInh, dir an can thu hôi dat và chuyên miic dIch sü
dung dat näm 2018;
Can cir Quyêt djnh so 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 và Quyêt djnh so
2673/QD-UBND ngày 06/9/2018 cüa UBND tinh phê duyt Kê hoach sr dçing dat
näm 2018 huyn Cam Xuyên;
Can cir Quyêt djnh so 3246/QD-UBND ngày 30/10/2018 cüa UBND tinh Ha Trnh
v vic phê duyt Dir an dtu hr xây dirng cong trInh Nâng cp, m rng tuyn duô'ng
DH.127 xã Cm Thjnh, huyn Cam Xuyên;
Xét d nghj cüa UBND xã Cm Thjnh tii Tr trInh 146/f lr-UBND ngày 04/7/2019
v vic d nghj thu hM dtt d xây dimg cong trInh Nâng cp, m rng tuyM duè'ng
DH.127 xA Cam Thjnh và d nghj cüa Tnthng phông Tài nguyen- Môi truôTlg,
QUYETIMNII:
Diêu 1. Thu h&din tIch 207,70m2 (Hai tram linh bay pha'y bay met vuông,) loai
dt trng lüa ( dt trng cay hang nàm) cüa h bà Nguyn Thj Huang thuc thira dt
s 6, t ban d dja chInh s 14, dja chi thüa dAt tti thôn San Nam, xã Cm Thjnh d
thirc hin di,r an Nâng cap, rn rng tuyn dung DH. 127 xã Cm Thjnh huyn Cm
Xuyên;
(Cy t/iê chi tilt cóphiê'u xác nhçn kIt qua do dgc hin trgng thza dã't kern theo).
Diu 2. Can cir vào Diu 1 cüa Quy& dnh nay:
1. H gia dInh, cá nhân có trách nhim thrc hin các nghia vii cüa nguñ sCr diing
dAt, giao np 1ii ban gôc giây chüng nhtn quyên sir dçtng dat dã duçrc cap. cho UBND

xâ Crn Thinh d thuc hiên viêc chinh 1 M so dia chInh tru&c khi k nhan tin bM
thu&ng, M trçi theo quy djnh cüa Lust fMt dai.

2.Uy ban nhân dan xã Crn Thinh có trách nhiêm:
- Bàn giao quyt djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; trirô'ng hçip h gia dInh, cá
nhân không nhn Quyt djnh nay hotc vng mt thI phái 1p biên bàn; niêm yt quyt djnh
nay tai trii si Üy ban nhân dan xã, tii nhà h)i quán thôn Son Nam.
- Quán 1 chat ch din tIch dt thu Mi t?i quyt djnh nay khi chua có Quy& djnh
giao dAt, cho thuê dAt, biên bàn bàn giao dAt cüa co quan có th6 quyn cho chü du tt.r
trin khai di,r an; thu hM 1ii bàn gc các 1oti giy t v quyn sir ding dAt dã cp lien quan
dn phn din tIch thu Mi nêu ti Diu 1 Quyt djnh nay truóc khi cho h dan k nhn tin
Mi thu'èng, M tr d cp nht, chinh 1 M so dja chInh.
3. Hi dng bM thithng, M trg GPMB dir an Nâng cp, mi rng tuyn duô'ng
DH.127 xã Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi trung, Van phông Däng k quyn
sir diing dAt có trách nhim pMi hçp vâi UBND xã Crn Thjnh và các t ch1rc có lien
quan d thu Mi bàn g& các loi giy th v quyn sr ding dAt dã cp lien quan dn
din tIch thu Mi ti Diu 1 Quyt djnh nay d thirc hin vic cp nhat, chinh 1 và lu'u
tr M so dja theo dung quy dnh pháp lut.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc k tir ngày ban hành.
Chánh Van phông HDND-LTBND huyn, Chü tjch Hi dng bM thuô'ng, M trcY
GPMB dir an Nâng cap, m rng tuyn &rng DH.127 xA Cm Thjnh, Tnrông phông
Tài nguyen và Môi truô'ng, Trithng ban quân l các dir an huyên, Chü tjch UBND xã
C.m Thjnh, ChU dAu tu dir an, thU truóng các t chirc, don v có lien quan và h ông
(bà) có dAt bj thu Mi ti Diu 1 chju trách nhiêm thi hành Quyt djnh nây./
No'i n/ia,,:
- Niur diêu 3;
- Chü tch, các PCT UBND huyn;
- Thanh tra huyn;
- Cong thông tin din ttr huyn;
- Luu: VT, TNMT./.

TM. UY BAN NHAN DAN
CHU TI
UTH

U( BAN NHAN DAN
HUYN CAM XUYEN
S: 3 Z5

/QD-UBND

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tij do - Hnh phñc
Cdm Xuyên, ngày'<J tháng9 nám 2019

QUYET D!NH
V/v thu hi dt cüa h Ong Nguyn TrI Nam d thiyc hin GPMB thi cong
xây diyng cong trinh Nâng cap, m& rng tuyn dtring Dll.127 xã Cm Thlnh
U( BAN NHAN DAN HUYN
Can cir Lut T6 chc chInh quyn dja phuong ngày 19/06/2015;
Can cü Lut Dtt dai ngày 29/11/2013;
Can cü Nghj djnh 43/2014/ND/CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü Quy djnh chi ti&
thi hành môt s diu cüa Luât Dt dai 2013;
Can cü Thông tu so 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/20 14 cüa Bô Tài nguyen và Môi
trung quy djnh v h so giao dt, cho thuê dt, chuyn mlic dIch sir ding dt, thu hi dat;
Can cu Nghj quyt st 71/NQ-HDND ngây 13/12/2017 cüa HDND tinh v
thông qua danh miTc các cong trInh, dir an can thu hôi dat vâ chuyên miic dIch si:r
ding dat nAm 2018;
Can cü Quyêt djnh so 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 và Quyêt djIIh so
2673/QD-UBND ngay 06/9/2018 cüa UBND tinh phê duyt Kê hoach sir d%lng dat
näm 2018 huyn Cam Xuyên;
Can cü Quyêt djnh so 3246/QD-UBND ngày 30/10/2018 cüa UBND tinh Ha Tinh
v vic phé duyt Dr an du lii xây dirng cong trInh Nâng cp, m rng tuyn du&ng
DH.127 xA Cm Thjnh, huyn Cm Xuyên;
Xét d nghj cüa UBND xã Cm Thjnh ti Th trInh 146/lTr-UBND ngày 04/7/2019
v vic d nghj thu hi dt d xây dimg cOng trinh Nãng cp, mi rng tuyn du?mg
DH. 127 xã Cm Thjnh và dé nghj cüa Tnrng phông Tài nguyen- MOi trung,
QUIET DINU:
Diêu 1. Thu hi din tIch 81,40m2 (Tam mtccri mo'tphdy bn met vuong,) 1oi dt
trng lüa ( dt trng cay hang näm) cüa h Ong Nguyn TrI Nam thuc thira dt s
757, t ban d dja chInh s 14, dja chi thi:ra d,t tti thôn Son Nam, xã C,m Thinh d
th?c hin dr an Nâng cap, mi rng tuyn dung DH. 127 xä C.m Thjnh huyn Cm
Xuyên;
(Cy the', chi tié't cóphié'u xác nhn kê't qua do dçic hin trgng tht'ra dá't kern theo).
Diu 2. Cn cü vào Diu 1 cüa Quyt djnh nay:
1. H gia dInh, Ca nhân có trách nhim thrc hin các nghia viii cüa nguii si ding
dat, giao np 1ti ban gôc giây chüng nhn quyên sü diing dat dã duçc cap cho UBND

xâ Cm Thjnh d thirc hin vic chinh 1 h so dja chInh tnthc khi k nhn tin bi
thuông, h trçi theo quy djnh cüa Lut iMt dai.
2.Uy ban nhân dan xã Crn Thjnh có trách nhim:
- Bàn giao quyt djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; trtthng hçp h gia dInh, cá
nhân không nhn Quyt djnh nay hotc vng mt thI phài 1p biên bàn; niêm yt quy& djnh
nay tti trçi s Uy ban nhân dan xã, tti nhà hti quán thôn Son Nam.
- Quàn 1 chtt chê din tIch dAt thu hM ti quyt djnh nay khi chua có Quyt djnh
giao dAt, cho thuê dAt, biên bàn bàn giao dAt cüa co quan có th.m quyn cho chü dAu lii
trin khai dr an; thu hi 1i bàn gc các '°ai giy to' v quyn sir ding dAt dã cp lien quan
dn phn din tIch thu hi nêu t?i Diu 1 Quyt djnh nay tnro'c khi cho h dan k nhn tin
bi thuo'ng, h trq d cp nht, chinh 1 h so dja chInh.
3. Hi dng bi thuo'ng, h trç GPMB dci an Nâng cp, mo' rng tuyn dithng
DH. 127 xã Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi tru'?rng, Van phông Dàng k quyn
s1r dung dAt có trách nhim phi hçip vói UBND xã Crn Thjnh và các t chüc CO lien
quan d thu hi bàn gc các 1oti giy to' v quyn sr ding dAt dã cp lien quan dn
din tIch thu hi tai Diu 1 Quyt djnh nay d thirc hin vic cp nht, chinh 1 và luu
trt h so dja theo diing quy djnh pháp 1ut.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lrc k to' ngày ban hành.
Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Chü tjch Hi dng bi thao'ng, h trçi
GPMB dir an Nâng Cap, mo' rng tuyn duo'ng DH.127 xã Cm Thjnh, Truo'ng phông
Tài nguyen và Môi trumg, TruOng ban quân l các dir an huyn, Chü tjch UBND xâ
Cam Thjnh, Chü dAu tix dir an, thu truo'ng các to chüc, don vi có lien quan h ông
(bà) có dAt bj thu hi tai Diu 1 chju trách nhim thi hành Quy& djnh này./.V
No'! nlzân:
- Nhi.r diêu 3;
- Chü tjch, các PCT UBND huyn;
- Thanh tra huyn;
- Cong thông tin din tcr huyn;
- Liru: VT, TNMT./.

TM. UY BAN NHAN DAN
UTfH
UTCH

U( BAN NHAN DAN
HUYN CAM XUYEN
S:JT5J /QD-UBND

CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc
Cam Xuyên, ngàyc3 tháng5nàm 2019

QUYET D!NH
V/v thu hili dat cüa h Ong Trân DInh Thng dê thiic hin GPMB thi cong
xây dirng cong trInh Nâng cap, m& rng tuyên dirông DH.127 xã Cam Thlnh
UY BAN NHAN DAN HUY1N
Can ci. Lut T6 chic chInh quyn dia phrnng ngày 19/06/2015;
Can cü Lut Dat dai ngày 29/11/20 13;
Can cü Nghj djnh 43/2014/ND/CP ngày 15/5/2014 cüa Chinh phU Quy djnh chi tit
thi hành môt s diu cUa Luât Dt dai 2013;
Can cü Thông tu s 30/2014/rf-BTNMT ngày 02/6/20 14 cüa B Tài nguyen va Môi
trrn1ng quy djnh v h so' giao dt, cho thuê dt, chuyn mic dIch sü diing dt, thu hi dt;
Can cü Nghj quyêt so 71/NQ-HDNID ngày 13/12/20 17 cüa HDND tinh v
thông qua danh m1ic các cong trInh, dir an can thu hôi dat và chuyên miic dIch sü
diing diât näm 2018;
Can cü Quyêt djnh sO 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 và Quyêt dnh s
2673/QD-UBNID ngày 06/9/2018 cüa UBNID tinh phê duyt Kê hotch str dçing dat
näm 2018 huyn Cam Xuyên;
Can c1r Quyêt djnh sO 3246/QD-UBND ngày 30/10/20 18 cüa UBND tinh Ha Tinh
v vic phê duyt Dir an du tu xây dimg cOng trInh Nâng cp, m& rng tuyn duô'ng
DH.127 xA Crn Thjnh, huyn Cm Xuyên;
Xét d nghj cüa UBND xã Cm Thnh tti Th trInh 146/TTr-UBND ngày 04/7/2019
v vic d nghj thu hM dt d xây dmg cong trInh Nâng cp, m rng tuyn duè'ng
DH. 127 xã Cm Thjnh và d nghj cUa Tnthng phông Tàinguyên- Môi trutmg,
QUYET ifiNU:
Diêu 1. Thu hM din tIch 29,30m2 (Hai mu'cri chin phdy ba met vuóng,) 1oji dt
trng lüa ( dt trng cay hang nãm) cüa h Ong Trân DInh Thng thuc thüa dt s
367, t bàn do dja chInh s 18, dja chi thi:ra dt tti thôn San Nam, xã Cm Thjnh d
thirc hin dr an Nâng cp, ma rng tuyn duông DH. 127 xà Cm Thjnh huyn Cm
Xuyên;
(Cy thé chi tié't có phié'u xOc nh2n ke't quth do dgc hin trgng thü'a ddt kern theo).
Diu 2. Can cü vào Diêu 1 cüa Quyêt djnh nay:
1. H gia dInh, cá nhân có trách nhim th?c hin các nghia viT cüa nguai sir diing
dat, giao np 1ii bàn gOc giây chrng nhn quyên sir diing dat dã duçc cap cho UBND

xä Cm Thinh d thuc hiên viêc chinh 1 h so dia chInh trithc khi k nhân tin bM
thir?xng, h trçi theo quy djnh cUa Lut Dt dai.
2. Uy ban nhân dan xã Cm Thjnh có trách nhim:
- Bàn giao quy& djnh nay cho h gia dInh, Ca nhân; trwing hqp h gia dInh, Ca
nhân không nhn Quy& djnh nay hotc vng mtt thI phâi 1p biên bàn; niêm yt quy& djnh
nay tii trii sâ Uy ban nhân dan xà, tii nhà hi quán thôn San Nam.
- Quân 1 chtt ch din tIch dt thu hi tai quyt djnh nay khi chua có Quyt dijnh
giao dt, cho thuê dt, biên bàn bàn giao dt cüä cci quan có thrn quyn cho chü du tu
trin khai dir an; thu hè,i 1ti bàn gc các 1oti giy ti v quyn sir dcing dt dA cp lien quan
dn phn din tIch thu Mi nêu tii Diu 1 Quyt djnh nay truâc khi cho h dan k nhn tin
bèi thu&ng, M trç ct cp nht, chinh 1 M so dja chInh.
3. Hi dng Mi thurng, M tiV GPMB dir an Nâng cp, mó rng tuyn duông
DH.127 xã Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi trixrng, Van phông Däng k' quyn
sir diing dt có trách nhim pMi hcp véd UBND xã Crn Thjnh và các t chüc có lien
quan d thu Mi bàn gc các 1oi giy t v quyn sir dçing dAt dã cp lien quan dn
din tIch thu Mi ti Diu 1 Quyt djnh nay d thirc hin vic cp nht, chinh 1 và ftru
trti M so dja theo dung quy djnh pháp 1ut.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1rc k tir ngày ban hành.
Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Chü tjch Hi dng Mi thuông, M trçY
GPMB dir an Nâng cap, m rng tuyn dumg DH.127 xã Crn Thjnh, Tru&ng phông
Tài nguyen vâ Môi trithng, Truô'ng ban quán 1 các di,r an huyn, Chü tjch UBND xã
Cm Thinh, Chü dAu tu dr an, thu truó'ng các t chüc, don vj có lien quan v h ông
(bà) có dAt bj thu Mi ti Diu 1 chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay.
IVo'i n/ian:
- Niur diêu 3;
- ChO tjch, các PCT UBND huyn;
- Thanh tra huyn;
- Cong thông tin din t1r huyn;
- Luu: VT, TNMT./.

TM. UY BAN NHAN DAN
UTIH
/
T CH
-T:

U BAN NHAN DAN
HUYN CAM XUYEN
S:3T5f /QD-UBND

CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc
Cdm Xuyên, ngày Jtháng9 nám 2019

QUYET DJNH
V/v thu hôi dt cüa h Ong Nguyn TrI Minh d thii'c hin GPMB thi cong
xây dirng cong trinh Nâng cap, m& rng tuyên duo'ng DH.127 xã Cam Thjnh
U BAN NHAN DAN HUYN
Can cii Lut T3 ch(rc chInh quyén dja phucng ngày 19/06/2015;
Cn cr Lust D.t dai ngày 29/11/20 13;
Can cü Nghi djnh 43/2014/ND/CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü Quy djnh chi ti&
thi hành môt s diu cüa Luât Dt dai 2013;
C5n c1 Thông tu s 30/2014/IT-BTNMT ngây 02/6/2014 cüa B Tài nguyen và Môi
tmng quy djnh v h so giao dAt, cho thuê dAt, chuyn miic dIch sir dçing dAt, thu hi dAt;
Can cü Nghj quyt s 71/NQ-HDND ngày 13/12/2017 cüa HDND tinh v
thông qua danh m11c các cong trInh, dir an can thu hôi dat và chuyên miic dich sr
diving dat nàm 2018;,
Can cü Quyêt dnh so 299/QD-UBNID ngây 19/01/2018 và Quyêt djnh so
2673/QD-UBND ngày 06/9/20 18 cüa UBND tinh phê duyt Kê hoach s1r dung dat
näm 2018 huyn Cam Xuyên;
Can cü Quyet djnh so 3246/QD-UBND ngày 30/10/20 18 cüa UBND tinh Ha TTnh
v vic phê duyt Dr an dAu tu xây drng cong trInh Nâng cp, m& rng tuyn dumg
DH. 127 xã Cm Thjnh, huyn Cm Xuyên;
Xét d nghj cüa UBND xã Cm Thjnh tai Th trInh 146/f I'r-UBND ngày 04/7/20 19
v viêc d nghj thu hi dAt d xây dirng cOng trInh Nâng cap, m rng tuyên du&ng
DH. 127 xâ Cm Thinh và dê nghj cüa Tnr&ng phOng Tài nguyen- Môi truông,
QUYET DINTI:
Diêu 1. Thu hi din tIch 133,40m2 (Mç5t tram ba mu'ai baphâ'y Mn met vuóng,)
loai dAt trng lüa ( dAt trng cay hang nàm) cüa h Ong Nguyn TrI Minh thuc thira
dAt s 205, ti ban d dja chInh s 14, dja chi thira dAt ti thôn Son Nam, xã Cm
Thjnh d thrc hin dr an Nâng cap, m rng tuyn duing DH. 127 xä Cm Thjnh
huyn Cm Xuyên;
(y thê chi tiê't có phiê'u xác nhçn kit qua do dgc hin trgng thi2'a da't kern theo).
Diêu 2. Can ctr vâo Diêu 1 cüa Quyt djnh nay:
1. H gia dInh, Ca nhân có trách nhim thirc hin các nghia vi cüa ngui sr ding
dAt, giao np 'ai ban gOc giây chirng nhn quyên sir ding dat dã duçc cap cho UBNI)

xà Cm Thinh ct thuc hiên viêc chinh 1 M so dia chInh truâc khi k nhân tin bM
thu&ng, M trçi theo quy djnh cüa Lut fMt dai.

2.Uy ban nhan dan xã Crn Thjnh có trách nhiêm:
- Bàn giao quyt djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; trung hçip h gia dInh, cá
nhân không nhn Quyt djnh nay hotc vng mt thI phài 1p biên bàn; niêm yt quy& djnh
nay tai trii si liJy ban nhân dan xâ, tii nhá hi quán thôn Scm Nam.
- Quàn 1 chat chê din tIch d& thu hè1 tai quyt dnh nay khi chua có Quyt djnh
giao dt, cho thuê dt, biên bàn bàn giao dt cüa co quan có thm quyn cho chU du tu
trin khai dr an; thu Mi 1ii bàn gc các loai giy t v quyn sir diing dt dã cp lien quan
dn phn din tIch thu Mi nêu ti Diu 1 Quyt dijnh nay tnróc khi cho h dan k nhn tin
Mi thug, M tr d cp nht, chinh i M so dja chInh.
3. Hi dng bM thung, M trçY GPMB dir an Nâng cp, m rng tuyn dithng
DH. 127 xã Cm Thinh, phông Tài nguyen và Môi trithng, Van phông DAng k quyn
si diing dt có trách nhim ph& hp vói UBND xã Crn Thjnh và các t chüc có lien
quan d thu Mi bàn gc các loi giy t v quyn sr diing dt dã cp lien quan dn
diên tIch thu Mi tai Diu 1 Quyt djnh nay d thrc hin vic cp nht, chinh 1 và km
trtr M so dja theo dung quy djnh pháp lut.
Diu 3. Quyt ctjnh nay có hiu lrc k tü' ngày ban hành.
Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Chü tjch Hi dng Mi thuô'ng, M trçr
GPMB dir an Nâng cp, m rng tuyn dumg DH.127 xã Crn Thjnh, Trithng phông
Tài nguyen và Môi tru&ng, Tru&ng ban quàn l các di,r an huyn, Chü tjch UBND xà
Cm Thjnh, Chü du tu dir an, thu tru&ng các t chüc, don vj có lien quan v& ho ông
(bà) có dt bj thu Mi ti Diu 1 chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay./
Noi n/ian:
- Nhix diêu 3;
- Chü tjch, các PCT UBND huyn;
- Thanh tra huyn;
- Cong thông tin din ttr huyn;
- Lu'u: VT, TNMT./.<-

TM. UY BAN NHAN DAN
HUTI'H
CH

Uc BAN NHAN DAN
HUYN CAM XUYEN
So: c59 /QD-UBND

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc
C1dm Xuyên, ngàyc23 tháng9nám 2019

QUYET D!NH
V/v thu hi dat cüa h Ba Trân Thj Du d thrc hin GPMB thi cong
xây dirng cong trInh Nãng cap, m& rng tuyên du'ô'ng DH.127 xä Cm Thlnh
u'c( BAN NHAN DAN HUYEN
Can Cu Lutt T3 chirc chInh quyn dja phucing ngày 19/06/20 15;
Can ci.'r Lut D.t dai ngày 29/11/20 13;
Can cü Nghj djnh 43/2014/ND/CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü Quy djnh chi tit
thi hành môt s diu cüa Luât Dt dai 2013;
Can ciTr Thông tu s 30/2014/TFF-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa B Tài nguyen và Môi
trung quy dljnh v h sa giao dt, cho thuê dt, chuyn m11c dIch sr diing dt, thu Mi dt;
Can cü Nghj quy& s 71/NQ-HDND ngày 13/12/2017 cüa HDND tinh v
thông qua danh miic các cong trInh, dir an can thu hôi dat và chuyên miic dIch si1
diing dat näm 2018;
Can ct'r Quyêt djnh so 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 Va Quyêt dnh so
2673/QD-[JBND ngày 06/9/2018 cüa UBND tinh phê duyt Kê hoach sü diing dat
näm 2018 huyn Cam Xuyên;
Can cir Quyêt djnh so 3246/QD-UBND ngày 30/10/20 18 cüa UBND tinh Ha Trnh
v vic phê duyt Dr an du tu xây dimg cong trInh Nâng cap, mO' rng tuyn du6ng
DH. 127 xã Cm Thjnh, huyn Cm Xuyên;
Xét d nghj cüa UBND xã Cm Thjnh tii Th trinh 146/flr-IJBND ngày 04/7/20 19
v vic d nghj thu Mi dt d xây drng cOng trinh Nâng cp, ma rng tuyM duang
DH. 127 xã Cm Thjnh và d nghj cüa TruO'ng phông Tài nguyen- Môi tnrô'ng,
QUYET JJINH:
Diu 1. Thu hôi din tIch 40,80m2 (Ban mu'o'i ph4y tam met vuóng) 1oti dat
trng lüa ( dt trng cay hang näm) cüa h Ba Trn Thj Du thuc thüa dt s 816,
t bàn d dja chInh s 18, dja chi thira dt tti thôn San Nam, xà Cm Thjnh d th?c
hin dir an Nâng cp, ma rng tuyn disang DH.127 xà Crn Thjnh huyn Cm
Xuyên;
(Cy thé clii tilt cóphié'u xác nhçin kIt qua do dgc hin trçtng thira da't kern theo).
Diêu 2. Can ci'r vão Diu 1 cUa Quyt dnh nay:
1. H gia dInh, cá nhân có trách nhim thirc hin các nghTa vii cUa ngithi sCr diing
dat, giao np 1ii bàn gOc giây chü'ng nh.n quyén sir diing dat d duçc cap cho UBND

xA Cam Thjnh d thuc hin vic chinh 1 h so dia chInh tnróc khi k nhân tin bi
thuing, h trç theo quy djnh cüa Lut EMt dai.
2. Uy ban nhân dan xã Crn Thjnh có trách nhim:
- Bàn giao quy& djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; trumg hçip h gia dInh, cá
nhân không nh.n Quy& djnh nay hoc vng mtt thi phãi 1p biên bàn; niêm yt quyt djnh
nay tti trii sâ Uy ban nhân dan xã, tti nhà hi quán thôn San Nam.
- Quàn 1 chtt chê din tIch dAt thu hi tti quy& dijnh nay khi chua có Quy& djnh
giao dAt, cho thuê dAt, biên bàn bàn giao dAt cüa co quan có thm quyn cho chü dAu tii
trin khai dir an; thu M 1i bàn gôc CáC 1oii giy t v quyn sfr diing dAt dã Cap lien quan
dn phn din tIch thu hi nêu tai Diu 1 Quyt djnh nay tnrdc khi cho h dan k nhn tin
bi thi.iông, h trçY dê cp nht, chinh 1 h so dja chInh.
3. Hi ding bM thi.thng, h trçY GPMB dir an Nâng cp, mô' rng tuyn du'&ng
DH. 127 xã Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi trung, Van phông Dang k quyn
5ir diing dat có tráCh nhirn ph& hcip vth UBND xä Cm Thjnh và các th chüc có lien
quan d thu hi ban gc các 1oti giy t v quyn sr dirng dAt dA cp lien quan dn
din tIch thu hM tti Diu 1 Quyt djnh nay d thirc hin vic cp nht, chinh 1 và lu'u
trct h so dja theo dung quy djnh pháp 1ut.
Diu 3. Quy& djnh nay có hiu 1irc k tü ngày ban hành.
Chánh Van phông HIDND-UBND huyn, Chü tjch Hi dng bM thung, h trçY
GPMB di,r an Nâng cap, m rng tuyn du&ng DH. 127 xã Cm Thjnh, Tru&ng phông
Tài nguyen và Môi truô'ng, Tru&ng ban quãn 1 các dir an huyn, Chü tjch UBND xã
Cm Thjnh, Chü dAu tu di,r an, thu tnthng cac t chirc, dcm vj Co lien quan vj h ông
(bà) có dAt bj thu hM ti Diu 1 chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay.
No'i iz/içlii:

- Nhu' diêu 3;
- C11t tjch, các PCT UBND huyn;
- Thanh tra huyn;
- Cong thông tin din ti huyn;
- Liiu: VT, TNMT./.--

TM. UY BAN NHAN DAN
1HU TI
UTH

n Hü'u Duyt

U BAN NHAN DAN
HUYN CAM XUYEN
S: 7O /QD-UBND

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc
Xuyên, ngàyJtháng9 nám 2019

QUYET DNH
V/v thu hii dat cüa h Ong Trân Dlnh Trinh d thirc hin GPMB thi cong
xãy dirng cong trInh Nâng cp, m& rng tuyn du?ing DH.127 xã Cm Thlnh
UY BAN NHAN DAN HUYIN
Can ci.'r Lu4t T6 chirc chInh quyn dja phuong ngày 19/06/20 15;
Can ci Lut Dtdai ngày 29/11/20 13;
Can cir Nghj djnh 43/2014/ND/CP ngây 1 5/5/2014 cüa ChInh phü Quy djnh chi tit
thi hành môt s diu cüa Luât Dt dai 2013;
Can cü Thông tu s 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/20 14 cüa B Tài nguyen va Môi
trir&ng quy djnh v h sci giao dt, cho thuê dt, chuyn miic dIch si:r diing dat, thu hi dat;
Can cir Nghj quy& s 71 /NQ-HDND ngày 13/12/2017 cüa HDND tinh v
thông qua danh miic các cOng trInh, dir an can thu hôi dat và chuyên miic dIch sir
diing dat näm 2018;,
Can cü Quyet djnh sO 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 và Quyêt djnh so
2673/QD-UBND ngày 06/9/2018 cüa UBND tinh phê duyt Kê hoch sir diing dat
näm 2018 huyn Cam Xuyên;
Can cir Quyet djnh sO 3246/QD-UBND ngày 30/10/20 18 cüa UBND tinh Ha Trnh
v vic phê duyt Dr an du tu xay dmg cOng trInh Nâng cp, m rng tuyn duè'ng
DH. 127 xã Cm Thjnh, huyn Cm Xuyên;
Xét d nghj cüa UBND xã Cm Thjnh ti T?i trinh 146/f lr-UBND ngày 04/7/20 19
v vic d nghj thu hi dt c1 xây dirng cong trInh Nâng cp, m rng tuyn duèng
DH.127 xâ Crn Thjnh và d nghj cüa Tnrâng phông Tài nguyen- MOi tnthng,
QUYET IMNH:
Diu 1. Thu hi din tIch 144,80m2 (Mç5t tram bn mu'cri bón phây tm met
vuóng) 1oui dt trng lüa ( dAt trng cay hang närn) cUa h Ong Trn Dmnh Trinh
thuôc thüa dAt s 96, tô ban d dja chInh s 14, dja chi thüa dAt ti thôn San Nam, xã
Cm Thjnh d thirc hin dir an Nâng cp, ma rng tuyn dung DH. 127 xã Cm
Thjnh huyn Cm Xuyen;
the clii tie't có phiu xác nhn ké't qua do dgc hin trgng thzra dá't kern theo).
Diu 2. Can cü vâo Diu 1 cüa Quyt dinh nay:
1. H gia dInh, cánhân có trách nhim thrc hin các nghia vii cüa nguai sü dyng
dat, giao np 1ii ban gôc giây chüng nhn quyên s1r diing dat dã duçc cap cho UBND
(c1y

xã Cam Thinh d thuc hiên viêc chinh 1 h sa dia chInh truc khi k nhân tin bi
thuàng, h trçc theo quy djnh cüa Luat Dt dai.
2. Uy ban nhân dan xA Cam Thjnh có trách nhirn:
- Bàn giao quyt djnh nay cho h gia dInh, Ca nhân; tnrèng hçip h gia dInh, cá
nhân không nhn Quyt djnh nay hoac vng mat thI phâi 1p biên bàn; niêm yt quy& djnh
nay tti trii s& Uy ban nhân dan xâ, tti nhà hi quán thôn San Nam.
- Quàn 1 chat chë din tIch dt thu hi tai quyt djnh nay khi chua có Quyt djnh
giao dt, cho thuê dt, biên bàn bàn giao dt cüa co quan có thtm quyn cho chü du tu
trin khai dir an; thu hi lai bàn gc các loai giy t v quyn sr diing dt dã cp lien quan
dn phn din tich thu hM nêu t?i Diu 1 Quy& djnh nay truc khi cho h dan k nhn tin
bi thu?mg, h trq d cp nhat, chinh 1 h so da chInh.
3. Hi dng bM thuông, h trçY GPMB dci an Nâng cp, mi rng tuyn duô'ng
DH.127 xã Cam Thjnh, phông Tài nguyen và Môi truông, Van phông Dàng k quyn
si.'r diing dt có trách nhim phi hcip vth UBND xã Crn Thjnh và các t chiic có lien
quan d thu Mi bàn gc các 1oti giy t v quyn sir ing dt dã cp lien quan dn
din tIch thu Mi tai Diu 1 Quyt djnh nay d thrc hin vic cp nht, chinh i và urn
trü M so dija theo dung quy djnh pháp lut.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc k ttr ngày ban hành.
Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Chü tjch Hi dng Mi thung, M trç
GPMB dir an Nâng cap, rn& rng tuyn duông DH.127 xã Cm Thjnh, Truâng phông
Tài nguyen và Môi trthng, Trung ban quàn 1 các dci an huyn, Chü tjch UBND xã
Cam Thjnh, Chü dâu tir dir an, thu trithng các t chic, don vj có lien quan vhô ông
(bà) có dat bj thu Mi ti Diu 1 chju trách nhim thi hành Quyt djnh này.A
Noi n/i I ii:
- Nhu diêu 3;
- Chü tjch, các PCT UBND huyn;
- Thanh tra huyn;
- Cong thông tin din tcr huyn;
- Luu: VT, TNMT./.

TM. UY BAN NHAN DAN
CHUT!"H
HUTCH

U( BAN NHAN DAN
HUYN CAM XUYEN
Si:

/ /QD-UBND

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip - Ttr do - Hnh phüc
Gdm Xuyên, ngàyPJtháng3nam 2019

QUYET D!NH
V/v thu hi aat cüa h Ong Nguyn Van Van d thtyc hin GPMB thi cong
xây dirng cong trInh Nng cap, m& rng tuyên du'ô'ng DH.127 xã Cm Thjnh
UY BAN NHAN DAN HUYEN
Can dr Luât T6 chIrc chInh quyn dja phi.rcmg ngày 19/06/2015;
Can cü Lut Dt dai ngày 29/11/20 13;
Cn ctr Nghj djnh 43/2014/ND/CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü Quy dnh chi ti&t
thi hành môt s diu cüa Luât fMt dai 2013;
Can c11 Thông tu s 30/2014f1T-BTNMT ngày 02/6/20 14 cüa BO Tài nguyen và Môi
truô'ng quy djnh v h sc giao dt, cho thuê dt, chuyn rnçlc dIch si:r diing dt, thu hM dt;
Can cir Nghj quy& s 71INQ-HDND ngày 13/12/2017 cüa HDNID tinh v
thông qua danh miic các cong trInh, dr an can thu hôi dat vâ chuyên m1jc dIch si.'r
d%lng dat nàm 2018;,
Can cir Quyêt djnh so 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 và Quyet djnh so
2673/QD-UBND ngày 06/9/2018 cüa UBNID tinh phê duyt Kê ho.ch sir diing dat
11am 2018 huyn Cam Xuyên;
Can ci'r Quyêt djnh so 3246/QD-UBND ngày 30/10/2018 cüa UBND tinh Ha Trnh
v vic phê duyt Di,r an du tu xây dirng cong trInh Nâng cp, ma rng tuyn duang
DH.127 xã Cm Thjnh, huyn Cm Xuyên;
Xét d nghj cüa UBND xã Cm Thjnh ti Th trInh 146/F1r-UBND ngây 04/7/20 19
v vic d nghj thu hi dt d xây dirng cong trInh Nâng cap, ma rng tuyn duang
DH.127 xã Cm Thinh và d nghj cüa Truang phông Tài nguyen- Môi truè'ng,
QUYET IllNH:
Diu 1. Thu hi din tIch 53,70rn2 (Nám mu'o'i baphá'y bay met vuóng) 1oti dt
trng lüa ( dt trng cay hang nãm) cüa h Ong Nguyn Van Van thuc thira dt s
342, tY ban ci dja chInh s 18, dja chi thira dt tai thôn San Nam, xã Cm Thjnh d
thirc hin dr an Nâng c.p, ma rng tuyn thrang DH. 127 xã Crn Thjnh huyn Cm
Xuyên;
(Cy thé chi tilt có phié'u xác nhtn kIt qua do dgc hin trgng thi'a dli' kern theo).
Diu 2. Can cir vào Diëu 1 cUa Quy& dinh nay:
1. H gia dInh, cá nhân có trách nhim thrc hin các nghTa vii cüa nguai sir ding
dt, giao np 'aj ban gOc giây chüng nhn quyên sir diing dat cia duçc cap cho UBNID

xâ Cm Thjnh d thrc hin viêc chinh 1 h so dia chInh truc khi k nhân tin bi
thithng, h trçY theo quy djnh cüa Lut Dt dai.
2. Uy ban nhân dan xã Cam Thjnh có trách nhim:
- Bàn giao quyt djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; tru&ng hçip h gia dInh, cá
nhân không nhtn Quyt djnh nay hotc vtng mt thI phài 1p biên bàn; niém yt quyt djnh
nay ti trii s& Uy ban nhân dan xâ, ti nhà hi quán thôn San Nam.
- Quãn 1 ch.t chê din tIch dt thu hM ti quyt dnh nay khi chua có Quyt djnh
giao dat, cho thuê dt, biên bàn bàn giao dt cüa co quan có thm quyn cho chü du tu
trin khai dir an; thu hi lai bàn gác cac 1oi giy t v quyn sà dçing dt dâ Cap lien quan
dn phn din tIch thu hi nêu tii Diu 1 Quy& dnh nay truóc khi cho h dan k) nhn tiên
bi thu'ing, h tr? dê cp nht, chinh l h so dja chinh.
3. Hi dng bi thung, h trçy GPMB dir an Nâng cap, m rng tuyên du'&ng
DH.127 xã Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi trung, Van phông Däng k quyn
sr ding dt có trách nhim phM hcip vi UBND xã Cm Thjnh Va CC to chirc Co lien
quan d thu hi bàn gc Các 1oii giy t v quyn 51r dçing dt dã cp lien quan dn
din tIch thu hi tii Diu 1 Quy& djnh nay d thirc hin vic cp nht, chinh l và luu
trü h so dja theo dung quy djnh pháp 1ut.
Diu 3. Quy& djnh nay cO hiu 1ixc k tr ngày ban hành.
Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Chü tjch Hi dng bi thu'O'ng, h tro
GPMB dr an Nâng cap, m rng tuyn dix6ng DH. 127 xa Cm Thinh, Trrning phông
Tài nguyen và Môi truO'ng, Trithng ban quàn l CáC dir an huyn, Chü tjch UBND xã
Cm Thjnh, Chü d.0 tix dir an, thu trithng cac t chirc, don vj có lien quan vâ h ông
(bà) Co dt bj thu hi ti Diu 1 chu tráCh nhim thi hành Quyt djnh nay
No'i n/ian:
- Nhu diêu 3;
- ChO tjch, các PCT UBND huyn;
- Thanh tra huyn;
- Cong thông tin din tcr huyn;
- Luu: VT, TNMT./.

TM. Uy BAN NHAN DAN
HU TIVH
UT CH

an Hüu Duyt

U( BAN NHAN DAN
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CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc

S&,:372 /QD-UBND

Cdii Xuyên, ngay73 thángnam 2019

QUYET D!NH
V/v thu hi dat cüa h Ong Lê Ng9c Bang d thirc hin GPMB thi cong
A
A
A
9 A
P.
xay dirng cong trinh Nang cap, mr r9ng tuyen
duo'ng BH.127 xa- Cam Th1nh
uc(

BAN NHAN DAN HUYEN

Can cr Luât T$ chiic chInh quy&n dja phuing ngày 19/06/2015;
Cin cir Lut Dt dai ngày 29/11/2013;
Can cir Nghj djnh 43/2014/ND/CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü Quy djnh chi ti&
thi hãnh môt s diu cüa Luât Dt dai 2013;
Can cü Thông tir s 30/2014/fl-BTNMT ngày 02/6/20 14 cüa B Tài nguyen và Môi
trirYng quy djnh v h s giao dt, cho thuê dt, chuyn rnçtc dIch str diing dtt, thu hi dt;
Can cir Nghj quyt s 71/NQ-HDND ngày 13/12/2017 cüa HDND tinh v
thông qua danh m1ic các cong trInh, di,r an can thu hôi dat và chuyên m1ic dIch sir
diing dat nAm 2018;,
Can cir Quyêt djnh so 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 và Quyêt djnh so
2673/QD-UBND ngày 06/9/2018 cüa UBND tinh phê duyt Kê hotch sü ding dat
näm 2018 huyn Cam Xuyên;
Can cü Quyet djnh so 3246/QD-UBND ngày 30/10/2018 cüa UBND tinh Ha TI'nh
v vic phé duyt Di,r an d.0 tu xây drng cOng trInh Nâng cp, m rng tuyn duèng
DH.127 xa Cm Thjnh, huyn Cm Xuyên;
Xét d nghj cüa UBND xã Cm Thjnh ti Th trInh 146/fl r-UBND ngày 04/7/2019
v vic d nghj thu hi dtt d xây drng Cong trmnh Nãng cp, m rng tuyn du&ng
DH. 127 xâ C.m Thjnh và d nghj cüa Tnràng phông Tài nguyen- Môi tnrè'ng,
QUYET BINU:
JJiêu 1. Thu hi din tIch 23,1 0m2 (Hai mu'cIi ba pMy mt met vuóng) 1oi dat
trng lüa ( dt trng cay hang näm) cüa h Ong Lê Ng9c Dãng thuc thra dt SO
416, tr ban d dja chInh sé 18, dja chi thüa dt ti thôn Son Nam, xã Cm Thinh d
thi.rc hin dir an Nâng cp, ma rng tuyn duông DH. 127 xã Cm Thjnh huyn Cm
Xuyên;
(Cy thê clii tié't có phiê'u xác nhn kAt qua do dgc hin trgng tht'ca dá't kern theo).
Biu 2. Can ct'r vào Diu 1 cüa Quyt djnh nay:
1. H gia dInh, cá nhân có trách nhim thirc hin các nghTa vii cüa nguai sfr ding
dat, giao np 1ui ban gôc giây chüng nhn quyén st'r diing dat dã duçrc cap cho UBND

xA Cam Thinh dé thiic hiên viêc chinh 1 h so dia chInh truc khi k nhân tiên bôi
thuông, h trg theo quy djnh cüa Lut D.t dai.
2. Uy ban nhân dan xã Cam Thnh có trách nhirn:
- Bàn giao quyt djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; tnthng hçip h gia dInh, cá
nhân không nh.n Quyt djnh nay hoc vng mt thi phâi 1p biên bàn; niêm yt quyt djnh
nay tii trii s Uy ban nhân dan xã, tii nhà hi quán thôn Son Nam.
- Quãn 1 chat ch din tIch dt thu hi ti quyt djnh nay khi chua có Quyt djnh
giao dat, cho thuê dt, biên bàn bàn giao dt cüa co quan có thm quyn cho chü dtu tu
trin khai dr an; thu hi 1ti bàn gc các 1oi giy t v quyn sir dung dt dã cp lien quan
dn phn din tIch thu hi nêu tti Diu 1 Quyt djnh nay trirc khi cho h dan k nhn tin
bi thuông, h trci d cp nht, chinh 1 h so dja chInh.
3. Hi dng bôi thung, ho trg GPMB dçr an Nâng cap, mi rng tuyn drnmg
DH.127 xã Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi trung, Van phông Däng k quyn
si:r diing dt có trách nhim phôi hcp vth UBND xA Cam Thjnh và các t chüc có lien
quan d thu hi bàn gc các 1oii giy t v quyn sr dçing dt dã cp lien quan dn
din tIch thu hi tti Diu 1 Quyt djnh nay d thçrc hin vic cp nht, chinh 1 và lu'u
tr h so dja theo dung quy dnh pháp lu.t.
Diu 3. Quy& djnh nay có hiu hxc k tir ngày ban hành.
Chánh Van phèng HDND-UBND huyn, Chü tjch Hi dng bM thung, h trçl
GPMB dr an Nâng cap, m rng tuyn dung DH.127 xã C.m Thjnh, Trung phông
Tài nguyen và Môi trung, Tru&ng ban quãn l các dir an huyn, Chü tjch UBND xA
Cam Thjnh, Chü dâu tu dir an, thu truông các t chüc, don vj có lien quan vàhô ông
(bà) có dt bj thu hi tai Diu 1 chju trách nhirn thi hânh Quyt djnh nay.A
No'i nhân:
- Nhix diêu 3;
- Chü tjch, các PCT UBND huyn;
- Thanh tra huyn;
- Cong thông tin din tcr huyn;
- Luu: VT,
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CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phñc
Xuyên, ngàyotj tháng9nam 2019

QUYET DINH
V/v thu hi dt cüa h Ong Nguyn TrI L d thirc hin GPMB thi cong
xay drng cong trinh Nang cap, mo r9ng tuyen au'o'ng DH.127 xa Cam Th1nh
uc( BAN NHAN DAN HUYEN
Can c Luât T6 chiic chInh quyn dia phuong ngày 19/06/2015;
Can cir Lut Dt dai ngây 29/11/2013;
Can cü Nghj djnh 43/2014/ND/CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü Quy djnh chi tit
thi hành môt s diu cüa Luât Dt dai 2013;
Can cir Thông tu s 30/2014/TT-BTNMT ngây 02/6/20 14 cüa B Tài nguyen và Môi
tru&ng quy djnh v h sa giao dt, cho thuê d&, chuyn mc dIch sir diing dt, thu Mi dt;
CAn cü Nghi quyt s 71/NQ-HDND ngày 13/12/20 17 cüa HBND tinh v
thông qua danh m1ic các cong trInh, di,r an can thu hOi dat và chuyên miic dIch sir
dung dat nAm 2018;
CAn cir Quyêt djnh sO 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 và Quyet dnh so
2673/QD-UBND ngày 06/9/2018 cüa UBND tinh phê duyt Kê hoach sir diing dat
nAm 2018 huyn Cam Xuyên;
CAn c1r Quyêt djnh so 3246/QD-UBND ngày 30/10/2018 cüa UBND tinh Ha Trnh
v vic phê duyt Di,r an du tu xây drng cong trinh Nâng cp, m rng tuyn dithng
DH.127 xA Cm Thjnh, huyn Cm Xuyên;
Xét d nghi cüa UBND xA Cm Thjnh t?i Th trInh 146/fl r-UBND ngây 04/7/2019
v vic d nghj thu Mi dt d xây dmg cong trInh Nâng c.p, mi rng tuyn dung
DH. 127 xA Cm Thjnh và d nghj cüa Tru&ng phông Tài nguyen- Môi truè'ng,
QUYET DNH:
Diu 1. Thu Mi din tich 200,0m2 (Hai tram met vuông) 1oti dt trng lüa ( dt
trng cay hang nAm) cüa h Ong Nguyn TrI L thuc thira dt s 736, t bàn d dja
chInh s 18, dja chi thra dt tai thôn Son Nam, xa Cm Thinh d thrc hin di.r an
Nâng cp, m rng tuyn dung DH.127 xA Cm Thjnh huyn Cm Xuyên;
(Cy thê chi tiet có phiê'u xác nhn kit qua do dgc hin trgng thi'ra dá't kern theo).
Diu 2. C cir vào Diu 1 cüa Quy& djnh nay:
1. H gia dInh, cá nhân có trách nhim thirc hin các nghia vi cüa nguè'i sà dung
dt, giao np 1ii bàn gOc giây chrng nhn quyên s1r diing dat dA duac cap cho UBND

xA C.rn Thjnh d thrc hin vic chinh 1 h so da chInh truó'c khi k nhn tin bi
thu&ng, h trg theo quy djnh cüa Lut Dt dai.
2. Uy ban nhân dan xà Crn Thjnh có trách nhim:
- Bàn giao quyt djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; tnthng hçp hO gia dInh, cá
nhân không nhri Quyêt djnh nay hoc vng mt thI phâi 1p biên bàn; niêm yt quy& dlnh
nay ti trii si Uy ban nhân dan xà, ti nhà hOi quán thôn San Nam.
- Quàn 1 chat chë din tIch dt thu hM tai quyt dljnh nay khi chua có Quyt dnh
giao dtt, cho thuê dt, biên bàn bàn giao dat cüa Ca quan có thâm quyên cho chü du tu
tri&i khai di,r an; thu hi 1i bàn gc các 1oii giy t?i v quyn sr diing dt dã c.p lien quan
dn phn din tIch thu hM nêu ti Diu 1 Quyêt djnh nay tnréfc khi cho hO dan k nhn tiên
bi thu&ng, h trq d cp nht, chinh 1 h so dja chInh.
3. Hi dông bôi thuông, h trq GPMB d? an Nâng cap, m rng tuyên duông
DH. 127 xâ Crn Thjnh, phông Tài nguyen và Môi tnthng, VAn phông DAng k quyn
si:r diing dt có trách nhim ph& hc'p vi UBND xA C.rn Thjnh và các t chirc có lien
quan d thu hM bàn gc các 1oti giy t v quyn sir diing dAt dA cp lien quan dn
din tich thu hi tai Diu 1 Quyêt dnh nay d thirc hin vic cp nht, chinh 1 và lu'u
trtr h so dja theo dung quy dnh pháp 1ut.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc k tir ngày ban hAnh.
Chánh VAn phông FIDND-UBND huyn, Chü tjch HOi dng bM thuông, h tr?
GPMB dir an Nâng cap, m rng tuyn dung DH.127 xA Cm Thjnh, Tru&ng phông
Tài nguyen và Môi trung, Trung ban quán l các dr an huyn, Chü tjch UBND xA
Cam Thjnh, Chü dAu tu dir an, thu tru&ng các t chrc, don vj có lien quan và ho ông
(bà) có dAt bj thu hM tai Diu 1 chju trách nhirn thi hAnh Quy& djnh nay.A
ATo'i iilthii:
- Nhu' diêu 3;
- ChO tjch, các PCT UBND huyn;
- Thanh tra huyn;
- Cong thông tin din tir huyn;
- Liiu: VT, TNMT./.
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CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
JJc 1p - Tir do - Hnh phüc
Cám Xuyên, ngàyOtháflg9flam 2019

QUYET D!NH
V/v thu hi dt ella h Ong Nguyn Van Quát d thiic hin GPMB thi cong
xây durng cong trInh Nâng cap, m& rng tuyn thrô'ng DH.127 xã Cm Th!nh
UY BAN NHAN DAN HUYN
Can cü Lut T chtic chInh quy&n dja phucng ngày 19/06/2015;
Can cr Lut Dt dai ngày 29/11/20 13;
Can ci Nghj djnh 43/2014/NID/CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü Quy djnh chi tit
thi hành môt s diu cüa Luât EMt dai 2013;
Can cir Thông tu s 30/2014/f 1'-BTNMT ngày 02/6/20 14 cüa Bô Tài nguyen và Môi
tnthng quy djnh v h sci giao dt, cho thuê dt, chuyn miic dIch sir diing d&, thu Mi dAt;
Can cir Nghj quyt s 71/NQ-HDND ngày 13/12/20 17 cüa HDND tinh v
thông qua danh miic các cong trInh, dr an can thu hôi dat và chuyên miic dIch sir
ding dat näm 2018;
Can cir Quyêt djnh sO 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 và Quyêt djnh so
2673/QD-UBND ngày 06/9/2018 cüa UBND tinh phê duyt Kê hotch sir dung dAt
näm 2018 huyn Cam Xuyên;
Can ci'r Quyet djnh sO 3246/QD-UBND ngày 30/10/2018 cüa UBND tinh Ha Trnh
v vic phê duyt Di,r an dAu tu xây dirng cOng trInh Nâng cp, m rng tuyn diiè'ng
DH.127 xã Cm Thjnh, huyn Cm Xuyên;
Xét d ngh cüa UBND xã Cm Thjnh ti To trinh 146/rfr-UBND ngày 04/7/20 19
v vic d nghi thu Mi dAt d xây dimg cong trmnh Nâng cp, mO rng tuyn dixOng
DH.127 xã Cm Thjnh và d nghj cüa Tnr&ng phông Tài nguyen- Môi tnrOng,
QUYET DINH:
Diu 1. Thu Mi din tIch 132,80m2 (Mat tram ha mu'o'i haiphdy tam met vuóng)
loai dAt trng lüa ( dAt trng cay hang näm) cüa h Ong Nguyn Van Quát thuc thCra
dAt s 476, tO ban d dja chInh s 18, dja chi thira dAt ti thôn San Nam, xã C.m
Thjnh d thirc hin dr an Nâng cp, mO rng tuyn duOng DH. 127 xã Cm Thjnh
huyn Cm Xuyên;
(Cy thê chi ti& cóphiê'u xác nh2n kIt quth c10 dgc hin trgng thtra dd't kern theo).
Diu 2. Can cü vào Diu 1 cüa Quyt djnh nay:
1. H gia dInh, cá nhân có trách nhim thrc hin các ngha vii cüa nguOi sir ding
dAt, giao np 1i ban gOc giây chüng nhn quyên sir dung dat dã duqc cap cho UBND

xã Crn Thinh d thirc hin vic chinh 1 h so dja chInh trurc khi k nhân tin bèi
thii&ng, h trçi theo quy djnh cüa Lut Dt dai.
2. Uy ban nhân dan xã Crn Thjnh có trách nhiêm:
- Bàn giao quyt djrIh nay cho h gia dInh, cá nhân; tnring hcip h gia dInh, cá
nhân không nhmn Quyt djnh nay hoc vng rnt thI phâi 1p biên bàn; hem yt quyt djrIh
nay tti tri sô Uy ban nhân dan xã, ti nhà hi quán thôn San Nam.
- Quãn 1 chat chê din tIch dt thu hM ti quyt djnh nay khi chua có Quyt djnh
giao dt, cho thuê dt, biên bàn bàn giao dt cüa co quan có thm quyn cho chü du tu
trin khai dir an; thu hi lai bàn gc các 1oii giy t v quyn sü diing dt dâ cp lien quan
dn phn din tIch thu hi nêu tui Diu 1 Quyt djnh nay truó'c khi cho h dan k nhn tin
bi thuôiig, h trg d cp nht, chinh 1 h so dja chInh.
3. Hi ctng bM thithng, h trç GPMIB dir an Nâng cp, mTi rng tuyn drnng
DH.127 xâ Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi tnthng, Van phông Dang k quyn
s1r dung dAt có trách nhim phi h?p vâi UBND xã Crn Thjnh và các t chüc có lien
quan d thu hi bàn gc các 1oti giy t?i v quyn sü dung dAt dã cp lien quan dn
din tIch thu hM tii Diu 1 Quyt djnh nay d thirc hin vic cp nht, chinh 1 và km
trü h so dja theo dung quy djnh pháp lut.
Diêu 3. Quyt djnh nay có hiu icrc k tü ngày ban hành.
Chánh VAn phông HDND-UBND huyn, Chü tjch Hi dng bi thi.r6ng, h tn
GPMB dir an Nâng cp, m rng tuyn dung DH.127 xA Cm Thjnh, Tru&ng phông
Tài nguyen và Môi trthng, Tru'&ng ban quàn 1 các dir an huyn, Chü tjch UBND xâ
Cam Thjnh, Chü dAu tu d? an, thu trithng các t chrc, don vi có lien quan yà-h ông
(bà) có dAt bj thu hM ti Diu 1 chju trách nhim thi hành Quy& djnh nay.
No'i izhân:
- Nhix diéu 3;
- Cliü tjch, các PCT UBND huyn;
- Thanh tra huyn;
- Cong thông tin din t huyn;
- Liru: VT, TNMT./.

U( BAN NHAN DAN
HUYN CAM XUYEN
S& J765/QD-UBND

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc
Cdm Xuyên, ngày!J thán9nám 2019

QUYET D!NH
V/v thu hôi dat cüa h Ba Nguyn Thj Khiêm d thtyc hin GPMB thi cong
xây dyng cong trInh Nâng cap, m& rng tuyên du'ô'ng DH.127 xã Cam Thjnh
UY BAN NHAN DAN HUYN
Can Cu Lutt T3 chiic chInh quyn dia phung ngày 19/06/2015;
Can cir Lut Dt dai ngày 29/11/2013;

Can cir Nghj djnh 43/2014/ND/CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü Quy djnh chi tit
thi hành môt s diu cüa Luât Dt dai 2013;
Can ci'r Thông tu so 30/20141f1-BTNMT ngây 02/6/20 14 cüa Bô Tài nguyen và MOi
trueing quy djnh v h so giao dt, cho thuê dt, chuyn miic dIch sir diing dt, thu hi dt;
Can cir Nghj quyt s 71/NQ-HDND ngây 13/12/2017 cüa HDND tinh v
thông qua danh miic các cong trInh, di,r an can thu hôi dat và chuyn miic dIch sir
diing dat näm 2018;
Can cü Quyêt djnh so 299/QD-UBNID ngày 19/01/2018 và Quyêt djnh so
2673/QD-UBND ngày 06/9/2018 cüa UBND tinh phê duyt Kê hotch si:r ding dat
11am 2018 huyn Cam Xuyên;
Can cir Quyêt djnh sO 3246/QD-UBND ngày 30/10/2018 cüa UBND tinh Ha TTnh
v vic phê duyt Dr an du tu xây drng cong trInh Nâng cp, ma rng tuyn durng
DH.127 xã C.m Thjnh, huyn Cam Xuyên;
Xét d nghj cüa UBND xâ Cm Thjnh tui T trInh 146/fl r-UBND ngày 04/7/2019
v viêc d nghj thu hi dt d xây drng cong trinh Nâng c.p, ma rng tuyn duè'ng
DH.127 xã Cam Thjnh và d nghj cüa Tnrang phông Tài nguyen- MOi tru&ng,
QUYET DJNH:
Diu 1. Thu hi din tIch 44,30m2 (Bdn mu'cri bn
ba met vuong) loai dt
trng lüa ( dt trng cay hang nàm) cüa h bã Nguyn Thj Khiêm thuc thàa dtt s
927, ti ban d dja chInh s 18, dja chi thira dt tii thôn Son Nam, xã Cm Thjnh d
thçrc hin di,r an Nâng cp, ma rng tuyn dung DH. 127 xa Cm Thnh huyn Cm
Xuyên;
(Cy the', chi ti& cóphiê'u xác nh42n ke't qua do dçic hin trgng tht'ca dá't kern theo).
Diu 2. Can ci'r vào Diu 1 cüa Quyt djnh nay:
1. Ht gia dInh, cá nhân có trách nhim thirc hin các nghia vi cüa nguai sü d%lng
dt, giao np 'ai ban gôc giây chung nhn quyên sir ding dat dã ducc cap cho UBND

xã Crn Thjnh d thirc hin vic chinh 1 h so dja chInh truác khi k nhn tin bi
thu6ng, h trq theo quy djnh cüa Lut Dt dai.
2.Uy ban nhân dan xã Cam Thjnh Co trách nhim:
- Bàn giao quyt djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; truO'ng hçp h gia dInh, cá
nhân không ñhn Quy& djnh nay hoc vng m.t thI phâi 1p biên bàn; niêm y& quy& djnh
nay tai trii s& Uy ban nhân dan xã, tü nhà hi quán thôn Scm Nam.
- Quãn 1 chat chë din tich dt thu hi tai quyt djnh nay khi chua có Quyt djnh
giao dt, cho thuê dt, biên bàn bàn giao dt cüa Co quan có thtm quyn cho chü d.0 tu
trin khai dr an; thu hi 'ai bàn gc các loai giy t v quyn sir dung dt dâ cp lien quan
dn phn din tIch thu hôi nêu tti Diu 1 Quyêt dnh nay truóc khi cho h dan k nhn tin
bM thuO'ng, h trg d cp nht, chinh 1 h so dja chInh.
3. Hi dông bôi thithng, h trg GPMB dci an Nâng cp, m& rng tuyn dtthng
DH.127 xã Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi truO'ng, Van phOng DAng k quyn
sir diing dt có trách nhirn ph& hçip vi UBND xâ Ctm Thjnh và các t chirc có lien
quan d thu hi bàn gc các 1oti giy t?i v quyn si:r diing dt dã cp lien quan dn
din tIch thu hi tti Diêu 1 Quyt djnh nay dê thirc hin vic cp nht, chinh l và luu
trü h so dja theo diing quy djnh pháp 1ut.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc k tir ngày ban hành.
Chánh Van phOng HDND-UBND huyn, Chü tjch Hi dng bi thuing, h trci
GPMB dir an Nâng cap, m rng tuyên du0ng DH.127 xã Cm Thjnh, Trueing phông
Tài nguyen và Môi tnthng, Trung ban quãn l các dir an huyn, Chü tjch UBND xã
Cam Thjnh, Chü du tu dir an, thu tru&ng các t chüc, don vi có lien quan vj h ông
(ba) có dt bj thu hM ti Diu 1 chju trách nhim thi hành Quyt dnh nay.
No'i n/ian:
- Nhu diêu 3;
- Chü tjch, các PCT UBND huyn;
- Thanh tra huyn;
- Cong thông tin din tir huyn;
- Luu: VT, TNMT./.

U BAN NHAN DAN
HUYN CAM XUYEN
S: 37C6 /QD-UBND

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc
Cdm Xuyên, ngày Jthán9nam 2019

QUYET D!NH
V/v thu h1i dt cüa h Ong Nguyn Hfl'u XuIn d thurc hin GPMB thi cong
xãy diyng cong trInh Nâng cap, m& rng tuyn dtrô'ng DH.127 xã Cm Thnh
UY BAN NHAN DAN HUYEN
Can ci.i Luât T3 chiIc chInh quy&n dia phuccng ngày 19/06/2015;
Can cir Lut Dt dai ngày 29/11/2013;
Can cü Nghj djnh 43/20141ND/CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü Quy djnh chi tit
thi hành môt s diu cüa Luât Dt dai 2013;
CAn cü Thông tu s 30/201411T-BTNMT ngày 02/6/20 14 cüa B Tâi nguyen và Môi
tmông quy djnh v h so giao dt, cho thuê dt, chuyn m%lc dIch sr dung dt, thu hi dat;
CAn cir Nghj quyt s 71/NQ-HDND ngáy 13/12/20 17 cüa HDND tinh v
thông qua danh mic các cong trInh, dir an can thu hôi dat va chuyn miic dIch sir
dung dat nAm 2018;
CAn cü Quyêt djnh so 299/QD-UBND ngày 19/01/2 018 vâ Quyet djnh sO
2673/QD-UBND ngây 06/ 9/2 018 cüa UBND tinh phê duyt Kê hoich sir dçing dat
11Am 2018 huyn Cam Xuyên;
CAn cir Quyêt djnh so 3246/QD-UBND ngày 30/10/2018 cüa UBND tinh Ha Tinh
v vic phê duyt Di,r an du tu xây drng cOng trInh Nâng cp, m rng tuyn dung
DH.127 xA Cm Thjnh, huyn Cm Xuyên;
Xét dê nghj cüa UBND xA Cm Thjnh tti Th trInh 146/f lr-UBND ngày 04/7/2019
v vic d nghj thu hi dt d xây dimg cong trInh Nâng cp, m rng tuyn dung
DH.127 xã Cm Thjnh và d nghj cüa Tnr&ng phông Tài nguyen- Môi truông,
QUYET D!NIH:
Diu 1. Thu hi din tIch 52,20m2 (Nám miwi haiphdy hai met vuông,) loai dt
trng lUa ( dt trng cay hang nAm) cüa h Ong Nguyn Hüu Xuân thuc thü'a dt s
375, ti ban d dja chInh s 18, dja chi thira dt tui thôn Son Nam, xã Ctm Thjnh d
thirc hin dr an Nâng cp, mi rng tuyn dithng DH. 127 xA Cm Thjnh huyn Cm
Xuyên;
(Cy thê chi ti& cóphiê'u xác nh2n kIt qua do dgc hin ircing thza dd't kern theo).
Diu 2. Can cü vâo Diêu 1 cüa Quyêt djnh nay:
1. H gia dInh, cá nhân có trách nhim thirc hin các nghia vi cüa ngithi sü diing
dt, giao np 'ai bAn gOc giây chüng nhn quyên sü dung dat dA duçic cap cho UBND

xã Cam Thjnh cI thirc hin vic chinh 1 h so dla chInh trithc khi k nhân tin bi
thuô'ng, h trg theo quy djnh cüa Lut Dt dai.
2. Uy ban nhân dan xA Crn Thinh có trách nhiêm:
- Bàn giao quyt djnh nay clio h gia dInh, cá nhân; triiô'ng hyp h gia dInh, Ca
nhân không nhn Quyt dnh nay hoc vng mt thI phài 1p biên bàn; niêm yt quy&t djnh
nay tii trii sâ Uy ban nhân dan xA, ti nhà hi quán thôn San Nam.
- Quãn 1 chtt chë din tIch dt thu hM tii quyt djnh nay khi chua có Quyt djnh
giao dat, cho thuê dt, biên bàn bàn giao dt cüa Co quan có thm quyn cho chü du tu
trin khai dir an; thu Mi 1ti bàn gc cáç 1oti giy t v quyn sü diing dt dã cp lien quan
dn phn din tIch thu Mi nêu t?i Diu 1 Quyt djnh nay truc khi cho h dan k,2 nhân tin
Mi thu&rrg, M trg d cp nht, chinh 1 M so dja chInh.
3. Hi dng Mi thung, M trçY GPIv1iB dir an Nâng cp, m rông tuyn ththng
DH. 127 xa Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi tnthng, Van phông Dàng k' quyn
sir ding dt có trách nhirn pMi hçp vi UBND xã Cm Thjnh và các t chirc có lien
quan d thu hM bàn gc các 1oi giy t v quyn sir ding dt dã cp lien quan dn
din tIch thu hM ti Diu 1 Quyt djnh nay d thrc hin vic cp nht, chinh l và lu'u
tnt M so dja theo dung quy djnh pháp 1ut.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lrc k tir ngày ban hành.
Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Chü tjch Hi dng Mi thung, M tro
GPMB dir an Nâng cap, ma rng tuyn dung DH. 127 xA Crn Thjnh, Truâng phông
Tài nguyen và Môi trtthng, Tru&ng ban quàn l các dr an huyn, Chü tjch UBND xã
Cam Thjnh, Chü du tix dir an, thu tri.r&ng các t chrc, don vj có lien quan yâ-h ông
(bà) có dt bj thu Mi tai Diu 1 chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay.
No'i izhân:
- Nhu diêu 3;
- Chü tjch, các PCT UBND huyn;
- Thanh tra huyn;
- Cong thông tin din ttr huyn;
- Luu: VT, TNMT./.
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U BAN NHAN DAN
HUYN CAM XUYEN
S: 1/67 /QD-UBND

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc
Cdm Xuyên, ngày5tháng q nám 2019

QUYET D!NH
V/v thu hi dat cüa h Ong Lê Vit Hông d thrc hin GPMB thi cong
xãy dirng cong trinh Nâng cp, m& rng tuyn du'ô'ng DH.127 xã Cm Thlnh
U( BAN NHAN DAN HUYN
Can cii Luât T3 ch(rc chInh quyn dja phuong ngày 19/06/2015;
Can cir Lut Dt dai ngày 29/11/2013;
Cn cir Nghj djnh 43/20141ND/CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü Quy djnh chi tit
thi hành môt s diu cüa Luât Dt dai 2013;
Cn cü Thông tu s 30/2014/Tf-BTNMT ngày 02/6/20 14 cüa B Tài nguyen và Môi
trumg quy djnh v h so giao dt, cho thuê dt, chuyn miic dIch sü dcing dt, thu hi dt;
Can cir Nghj quyt s 71/NQ-HDND ngày 13/12/2017 cüa HDND tinh v
thông qua danh m1ic các cong trInh, dir an can thu hôi dat và chuyên mijc dIch sir
diing dat näm 2018;
Can ci.'r Quyêt djnh so 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 và Quyêt djnh so
2673/QD-UBND ngày 06/9/2018 cüa UBND tinh phê duyt Ke hoach si:r ding dat
näm 2018 huyn Cam Xuyên;
Can cir Quyêt dnh sO 3246/QD-UBND ngây 30/10/20 18 cüa UBND tinh Ha TTnh
v vic phê duyt Dr an du tu xây dirng cOng trInh Nâng cp, m0 rng tuyn dthng
DH. 127 xã Cm Thjnh, huyn Cm Xuyên;
Xét d nghj cüa UBND xã Cm Thjnh tii Th trinh 146iTTr-UBND ngày 04/7/2019
v vic d nghj thu hM dt d xây drng cong trInh Nâng cp, m& rng tuyn du&ng
DH. 127 xã Cm Thjnh vá d nghj cüa Tnr&ng phông Tài nguyen- MOi trumg,
QUYET IllNH:
lJiêu 1. Thu hi din tIch 36,10m2 (Ba mwo'i sa'u phdy mt met vuóng) 1oi dt
trng lüa ( dt trng cay hang näm) cüa h Ong Lê Vit Hng thuc thira dt s 941,
ti ban d dja chInh s 14, dja chi thira dt tai thôn Son Nam, xA Cm Thjnh d th?c
hin dir an Nâng cap, mi rng tuyn duing DH.127 xã Crn Thjnh huyn Cm
Xuyên;
(Cii th4 chi tjlt có phiê'u xác nhn k& qua do dgc hin trçing th&a dá't kern theo).
Diu 2. Can cü vâo Diu 1 cüa Quyt djIih nay:
1. H gia dInh, cá nhân có trách nhim thrc hin các nghIa vii cüa ngui sir diing
dt, giao np 'ai ban gOc giây chüng nhn quyên sr diing dat dã duçc cap cho UBND

xã Cm Thjnh d thuc hiên vic chinh 1 h so dia chInh trtthc khi k nhân tin bM
thithng, h trçr theo quy djnh cüa Lust Dt dai.
2.Uy ban nhân dan xa Cam Thjnh có trách nhim:
- Bàn giao quyt djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; tnthng hçip h gia dInh, cá
nhân không nhn Quyt djnh nay hotc vng mt thI phài 1p biên bàn; niêm yt quyt djnh
nay t?i trii sâ Uy ban nhân dan xã, t?i nba hi quán thôn San Nam.
- Quãn 1 chtt chë din tIch dt thu Mi tai quyt djnh nay khi chua có Quyt djnh
giao dt, cho thuê dt, biên bàn bàn giao dAt cüa co quan có thm quyn cho chü dàu tu'
trin khai dr an; thu hM 1i bàn gôC cáC 1oii giy t v quyn si'r dçing dAt dà cp lien quan
dn phn din tIch thu Mi nêu ti Diu 1 Quyt djnh nay tnró'c khi cho h dan k nhn tin
Mi thu&ng, M tr? d cp nht, chinh 1 Mso dja chinh.
3. Hi dng Mi thung, M trçY GPIMIB dir an Nâng Cap, m rng tuyên ththng
DH.127 xã Cm Thjnh, phông Tâi nguyen và Môi tru'ng, Van phông Däng k quyn
sir diing dAt có trách nhim pMi hçip vói UBND xA Cm Thjnh Va cáC t chirc Co lien
quan d thu hM bàn gôc cáC 1oti giy t v quyn sr d1ing dAt dã Cap lien quan den
din tIch thu hM tai Diu 1 Quyt djnh nay d thirc hin viC cp nht, chinh 1 và lixu
trti M so dja theo dung quy djnh pháp 1ut.
Diêu 3. Quy& djnh nay có hiu lirc k tü ngày ban hành.
Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Chü tjch Hi dng bM thuO'ng, M trçl
GPMB dir an Nâng cp, m rng tuyn duOng DH.127 xã Cm Thjnh, Trung phông
Tài nguyen và Môi trung, Tri.i&ng ban quãn 1 CáC dir an huyn, Chü tich UBND xã
Cm Thjnh, Chu dAu tjs dir an, thu tri.r&ng các t chrc, don vj có lien quan yà h ông
(bà) có dAt bj thu Mi ti Diu 1 chu trách nbim thi hành Quyt djnh nay.
No'i nl,âiz:
- Nhi.r diêu 3;
- Chi'i tjch, các PCT UBND huyn;
- Thanh tra huyn;
- Cong thông tin din tr huyn;
- Lu'u: VT, TNMT.I. —
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U BAN NHAN DAN
HUYN CAM XUYEN
S& jJ6' /QD-UBND

CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tu' do - Hinh phüc
Cdi Xuyên, ngàyj thángjnam 2019

QUYET DNH
V/v thu hii dt cüa h Ba Lê Th1 Gp d thii'c hin GPMB thi cong
xây dirng cong trInh Nâng cp, m& rIng tuyn throng DH.127 xã Cm Thjnh
UY BAN NHAN DAN HUYN
Can cr Lut T3 chirc chInh quyn dia phuing ngày 19/06/2015;
Can cü Lut Dt dai ngày 29/11/20 13;
Can cir Nghj djnh 43/2014/ND/CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü Quy djnh chi tit
thi hành môt s diu cüa Luât Dt dai 2013;
Can c1r Thông tu s 3072014ff 1'-BTNMT ngày 02/6/20 14 cüa B Tài nguyen vâ Môi
tnrO'ng quy djnh v M sc giao dt, cho thuê dt, chuyn mc dIch sir diing dAt, thu Mi dAt;
Can cir Nghj quyt s 71/NQ-HDND ngày 13/12/2017 cüa HDND tinh v
thông qua danh miic các cong trInh, dir an can thu hOi dat và chuyn miic dIch sir
dçing dat nàm 2018;
Can cü Quyêt dijnh so 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 và Quyêt djnh so
2673/QD-UBND ngày 06/9/20 18 cüa UBND tinh phé duyt Ké hotch sr diing dat
11am 2018 huyn Cam Xuyên;
Can cir Quyet djnh so 3246/QD-UBND ngày 30/10/2018 cüa UBND tinh Ha Trnh
v vic phê duyt Dr an dAu tu xây dirng cOng trInh Nâng cap, ma rng tuyn dung
DH.127 xä Cm Thjnh, huyn Cm Xuyên;
Xét d nghi cüa UBND xã Cm Thjnh tti T trInh 146/fl r-UBND ngày 04/7/2019
v vic d ngh thu Mi dAt d xây dimg cOng trInh Nâng cp, m& rng tuyn duO'ng
DH.127 xà Cm Thjnh và d nghj cüa Tnr&ng phông Tài nguyen- Môi trumg,
QUYET D!NH:
iJiêu 1. Thu Mi din tIch 36,90m2 (Ba mu'o'i sáu phây chin met vuóng) 1oi dAt
trng lüa ( dAt trng cay hang nàm) cüa h Ba Lê Thj Gp thuc thüa dAt si 300, t
bàn d dia chInh s 18, da chi thfra dAt tai thôn SGn Nam, xA Cm Thinh d thuc hiên
di,r an Nâng cp, ma rng tuyn duO'ng DH.127 xã Cm Thjnh huyn Cm Xuyên;
(Cvy th4 clii tiê't có phiê'u xác nhin ké't qua do dçtc hin trqng thia da't kern theo).
Diu 2. Can cü vào Diu 1 cüa Quy& djnh nay:
1. H gia dInh, cá nhân có trách nhim thrc hin các nghia vii cüa nguôi sü dung
dAt, giao np 1i bàn gôc giây chirng nhn quyên sir diing dat dã duçc cap cho UBND

xã Crn Thjnh d thirc hin vic chinh 1 h so dja chInh truâc khi k nMn tin bM
thuông, h trg theo quy djnh cüa Lut Dt dai.
2. Uy ban nhân dan xã Crn Thh có trách nhim:
- Bàn giao quyt djnh nay cho h gia dInh, Ca nhân; tnrng hçp h gia dInh, cá
nhân không nhn Quyt djnh nay hoc vng mt thI phài 1p biên bàn; niêm yt quyt djnh
nay tii trii si Uy ban nhân dan xã, tui nhà hi quán thôn San Nam.
- Quân 1 chat chê din tIch dt thu hi ti quy& djnh nay khi chua có Quy& djnh
biên bàn bàn giao dtt cüa co quan có thtm quyn cho chü du tu
giao dt, cho thuê
trin khai dr an; thu hM 1i bàn gc các 1oii giy t v quyn si.r dçing dt dã cp lien quan
dn phn din tIch thu hM nêu ti Diu 1 Quyt djnh nay truc khi cho h dan k nhn tin
bM thiRing, h trçl d cp nht, chinh 1 h so dja chinh.
3. Hi dông bi thiRng, ho trçY GPMB dci an Nâng cp, m& rng tuyn duông
BH. 127 xã Cam Thjnh, phông Tài nguyen và Môi truô'ng, Van phông DAng k quyn
sir ditng dt có trách nhim ph& hçp v9i UBND xà Ctrn Thjnh và các t chCrc có lien
quan d thu hi bàn gc các loai giy tY v quyn sir dçing dt dã cp lien quan dn
din tIch thu hi tti Diu 1 Quy& djnh nay d thirc hin vic cp nht, chinh 1 và lu'u
trü h so dja theo dung quy djnh pháp 1ut.
Diu 3. Quyêt djnh nay có hiu 1irc k tü ngày ban hành.
Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Chü tjch Hi dng bi thuèng, h trq
GPMB dir an Nâng cap, m rng tuyên dung DH.127 xã Cam Thjnh, Tnthng phông
Tài nguyen và Môi trithng, Trithng ban quãn l các dir an huyn, Chü tjch UBND xã
Cam Thjnh, Chü du tu di,r an, thu truông các t chi.c, don vj có lien quan à h ông
(bà) có dt bj thu hi tui Diu 1 chju trách nhim thi hânh Quyt djnh này.,
No'i nhâi,:
- Nhu diêu 3;
- Chô tjch, các PCT UBND !1uyn;
- Thanh tra huyn;
- COng thông tin din ttr huyn;
- Luu: VT, TNMT./.,—

U( BAN NHAN DAN
HUYN CAM XUYEN

S: 3Té'9 /QD-UBND

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
C'á'm Xuyên, ngày3 thánggnam 2019

QUYET D!NH
V/v thu hui dt cüa h Ong Nguyn Hflu Linh d thirc hin GPMB thi cong
xây dirng cong trInh Nâng cap, m& rng tuyên du'ông DH.127 xã Cam Thlnh
UY BAN NHAN DAN HUYN
Can ctr Luãt T3 chiic chInh quyn dja phuong ngày 19/06/2015;
Can ci Lut Dat dai ngày 29/11/20 13;
Can cir Nghj djnh 43/2014tND/CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü Quy djnh chi ti&
thi hành mt s diu cüa Luât Dt dai 2013;
Can cü Thông tu s 30/2014111-BTNMT ngày 02/6/20 14 cüa B Tài nguyen và Môi
tmông quy djnh v h so giao dt, cho thuê dt, chuyn m1jc dIch si.'r dyng dt, thu hi dt;
Can cü Nghj quy& s 71/NQ-HDND ngây 13/12/20 17 cüa HDND tinh v
thông qua danh mic các cong trInh, dir an can thu hôi dat và chuyên mijc dIch si:r
diing dat nàm 2018;
Can cir Quyêt djnh so 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 và Quyêt djnh so
2673/QD-UBND ngày 06/9/20 18 cUa UBND tinh phê duyt Kê hoach sr diing dat
näm 2018 huyn Cam Xuyên;
Can cü Quyet dnh so 3246/QD-UBND ngày 30/10/20 18 cüa UBND tinh Ha Tinh
v vic phê duyt Dir an du tu xay dirng cong trInh Nâng cp, ma rng tuyn duang
DH. 127 xã Ctm Thjnh, huyn Crn Xuyên;
Xêt d nghj cüa UBND xã Cm Thjnh tti T?i trInh 146/TTr-UBND ngày 04/7/20 19
v viêc d nghj thu hM dt d xây drng cOng trInh Nâng cp, m0 rng tuyn duang
DH.127 xã Crn Thjnh và dê nghj cüa Tnr&ng phông Tài nguyen- Môi trumg,
QUYET DNH:
A
A
Dieu 1. Thu hoi diçn tich 34,1 Om2 (Ba mzcai hr phay mQt met vuong) 1oi dat
trng lüa ( dt trng cay hang näm) cüa h Ong Nguyn Hüu Linh thuc thira dt s
781, t ban do dja chInh so 14, dja chi thüa dt ti thôn Son Nam, xä Cm Thjnh d
thirc hin dr an Nâng cp, ma rng tuyn drning DH. 127 xã Cm Thjnh huyn Cm
Xuyên;
(Cy the, chi tiê't cóphiê'u xác nhç2n kit qua do dQc hin trgng th&a ddt kèm theo).
Diu 2. Can cir vào Diu 1 cüa Quyt djnh nay:
1. H gia dInh, Ca nhân có trách nhim thirc hin các nghia vii cüa nguai sà ding
dat, giao np 'ai ban gOc giây chüng nhn quyên sir dung dat dã dugc cap cho UBND
n

A

A

xà Cm Thinh d thuc hin vic chinh 1 M so dja chInh truâc khi k nhn tin bM
thu&ng, M trçY theo quy djnh cüa Lut Dt dai.
2. liJy ban nhân dan xã Crn Thinh có trách nhiêm:
- Bàn giao quyt djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; tmông hçip h gia dInh, cá
nhàn không nhn Quyt djnh nay hoc vng mt thI phài 1p biên bàn; niêm y& quyt djnh
nay t?i trii so' Uy ban nhân dan xâ, ti nhà hi quán thôn Son Nam.
- Quàn 1 chit ch din tIch dt thu Mi tai quyt djnh nay khi chua có Quy& djnh
giao dt, cho thuê dt, biên bàn bàn giao dAt cOa co quan có thm quyn cho chü dAu tu
trin khai di,r an; thu Mj lai bàn gc các loai giy to' v quyn so' diing dAt dâ cp lien quan
dn phn din tIch thu Mi nêu ti Diu 1 Quyt dnh nay truóc khi cho h dan k nh.n tin
Mi thug, M tr d c.p nht, chinh i M so dja chInh.
3. Hi dng Mi thuô'ng, M trg GPMB dr an Nâng ep, mo' rng tuyn du'ô'ng
DH.127 xã Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi truo'ng, Van phông DAng k quyn
so' diing dAt có trách nhim pMi h9p vâi UBND xã Cm Thjnh và các t cho'c có lien
quan d thu Mi bàn gc các 1oi giy to' v quyn so' diing dAt dã cp lien quan dn
diên tIch thu Mi tti Diu 1 Quyt djnh nay d thirc hin vic cp nht, chinh 1 và liru
tro' M so dja theo dung quy djnh pháp luat.
Diêu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc k to' ngày ban hành.
Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Chü tjch Hi dng bM thuo'ng, M trçY
GPMB dii an Nâng cp, mo' rng tuyn dithng DH.127 xã Cm Thinh, Trithng phOng
Tài nguyen và Môi truo'ng, TruO'ng ban quán 1 các dir an huyn, ChO tjch UBND xã
Cam Thjnh, Chü dAu tu dir an, thu truo'ng các t cho'c, don vj có lien quan y-hô ông
(bà) có dAt bj thu Mi tai Diu 1 chju trách nhiêm thi hành Quyt dinh nay.
No'i n/ian:
- Nhu diOu 3;
- Chi tjch, các PCT UBND Iiuyii;
- Thanh tra huyn;
- Cong thông tin din tr huyn;
- Liru: VT, TNMT./_—

TM. UY BAN NHAN DAN

U BAN NHAN DAN
HUYN CAM XUYEN
S: )77O /QD-UBND

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
Cám Xuyên, ngàyf3 thángjnam 2019

QUYET DNH
V/v thu hili dt cüa h Ong Lê NgQc Huãn d thiyc hin GPMB thi cong
xay thyng cong trinh Nang cap, mo' rQng tuyen duo'ng DH.127 xa Cam Thnh
A

UY BAN NHAN DAN HUYEN
Can cir Luât T6 chiic chInh quyn dia phucng ngày 19/06/2015;
Can ci1r Lut Dat dai ngày 29/11/20 13;
Can cü Nghj djnh 43/2014iND/CP ngày 15/5/2014 cüa Chmnh phü Quy djnh chi tit
thi hành môt s diu cüa Luât Dt dai 2013;
Can cü Thông tu 30/2014iTT-BTNMT ngày 02/6/20 14 cüa B Tài nguyen và Môi
tnrô'ng quy djnh v h sa giao dt, cho thuê dt, chuyn miic dIch sir d%lng d.t, thu hM dat;
Can cü Nghj quyt so 71/NQ-HDND ngày 13/12/20 17 cüa HDND tinh v
thông qua danh miic các cong trInh, di,r an can thu hôi dat và chuyên mic dIch sir
diing dat nàm 2018;
Can ci Quyêt djnh so 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 và Quyêt djnh s
2673/QD-UBNID ngày 06/9/2018 cüa UBND tinh phê duyt Kê hoach sir diing dat
11am 2018 huyn Cam Xuyên;
Can cr Quyet djnh so 3246/QD-UBND ngày 30/10/2018 cüa UBND tinh Ha Trnh
v vic phê duyt Dr an du tu xây dirng cOng trInh Nâng cp, m rng tuyn duô'ng
DH. 127 xã Cm Thjnh, huyn Cm Xuyên;
Xét dê nghj cüa UBND xã Crn Thjnh tti Th trInh 146iTfr-UBND ngày 04/7/2019
v vic d nghj thu hi dt d xây dimg cOng trinh Nâng cp, m rng tuyn duô'ng
DH.127 xã Cm Thjnh và d nghj cüa Tnr&ng phông Tài nguyen- MOi truô'ng,
QUYET DINU:
JJiêu 1. Thu hM din tIch 169,30m2 (Mç5t tram sáu mu'o'i chin phdy ba met
vuong) 1oui dt trng h:ia ( dt trng cay hang näm) cüa h Ong Lê Ngpc Hun thuc
thüa dt s 770, t bàn d dja chInh s 18, da chi thira dt tai thôn San Nam,
Cm
Thjnh d th?c hin dij an Nâng cap, m rng tuyn duô'ng DH.127 xã Cm Thnh
huyn C.m Xuyên;
(Cy thé clii tjlt có phiê'u xác nhn kë't
do dgc hin trgng thfra dá't kern theo).
Diu 2. Can c1r vâo Diu 1 cüa Quyt djnh nay:
1. H gia dInh, cá nhân có trách nhim thirc hin các nghia viii cüa ngiRñ sir diing
dt, giao np laj bàn gôc giây chtmg nhn quyên sir ding dat dã ducc cap cho UBND
so

xa

qua

xã Cam Thjnh dé thirc hin vic chinh 1 h so dja chInh truâc khi k2 nhân tin bi
thuông, h trçi theo quy djnh ci1a Lut Dt dai.
2. Uy ban nhân dan xâ Crn Thjnh có trách nhim:
- Bàn giao quyt djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; tru?mg hçp h gia dInh, Ca
nhân không nhn Quyt djnh nay hotc vng mt thI phài 1p biên bàn; hem yt quyt djnh
nay tui trçi si Uy ban nhân dan xâ, tti nhà hi quán thôn Son Nam.
- Quãn 1 cht chê din tIch dt thu hi tti quy& djnh nay khi chua có Quy& djnh
giao dt, cho thuê d&, biên bàn bàn giao dt cüa Co quan có thtm quyn cho chü du tu
trin khai dçr an; thu hi 1i bàn gc các 1oii giy to v quyn st'r dung dt dà cp lien quan
dn phn din tIch thu hi nêu tai Diu 1 Quyt dnh nay truOc khi cho h dan k nh.n tin
bi thuOng, h trçY d cp nht, chinh l h so dja chInh.
3. Hi dng bi thixOng, h trçY GPMB dr an Nâng c.p, mO rng tuyn thrOng
DH. 127 xà C.m Thjnh, phông Tài nguyen và Môi truOng, Van phông Däng k quyn
st'r ditng dt có trách nhim phi hqp vOi UBND xã Crn Thjnh và các t chüc có lien
quan d thu hM bàn gc các 1oti giy tO v quyn si:r diing dt dà cp lien quan dn
din tIch thu hi tai Diu 1 Quy& djnh nay d thirc hin vic cp nht, chinh 1 và 1uu
trtr h so dja theo dung quy djnh pháp 1ut.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc k tO ngày ban hành.
Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Chü tjch Hi dng bM thuOng, h tro
GPMB di,r an Nâng cp, mO rng tuyn du?mg DH.127 xà Cm Thjnh, TruOng phông
Tài nguyen và Môi trisOng, TruOng ban quàn 1 các dr an huyn, Chü tjch UBND xA
Cm Thinh, Chü du tu dir an, thO tri.r&ng các t chOc, don vj có lien quanyAh ông
(bà) có dt bj thu hM ti Diu 1 chju trách nhirn thi hành Quyt djnh này./
Noi nhân:
- Nhur diêu 3;
- Chü tjch, các PCT UBND huyn;
- Thanh tra huyn;
- Cng thông tin din tü' huyn;
- Lisu: VT, TNMT./,-

TM. UY BAN NHAN DAN
K1tU TICH
,IHQJ!J T!CH
:•'

U BAN NHAN DAN
HUYN CAM XUYEN
S: J71 /QD-UBND

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tij do - Hnh phüc
Cm Xuyên, ngày . tháng9nam 2019

QUYET D!NH
V/v thu hii dt cüa h Ong Ha Van The d thiyc hin GPMB thi cong
xây thyng cong trInh Nâng cap, m& rng tuyn du'ông DH.127 xã Cm Thjnh
UY BAN NHAN DAN HUY1N
Can cir Luãt T6 chüc chInh quy&n dja phucing ngày 19/06/2015;
Can cir Lut Dt dai ngày 29/11/20 13;
Can cü Nghj djnh 43/2014/ND/CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü Quy djnh chi ti&
thi hành môt s diu cüa Luât Dt dai 2013;
Can cir Thông tu so 30/2014/fl -BTNMT ngày 02/6/2014 cüa B Tâi nguyen và Môi
trirô'ng quy djnh v h so giao dt, cho thuê dt, chuyn mJc dIch si:r diing ctt, thu hM dt;
Can cr Nghj quy& s 71/NQ-HDND ngày 13/12/2017 cüa HDND tinh v
thông qua danh miic các cong trInh, dr an can thu hôi dat và chuyên mic drIch sr
ding dat nàm 2018;,
Can cir Quyêt djnh sO 299/QD-LTBND ngày 19/01/2018 và Quyêt djnh so
2673/QD-UBND ngày 06/9/2018 cUa UBND tinh phê duyt Kê hoch si:r diing dat
11am 2018 huyn Cam Xuyên;
Can cü Quyêt djnh sO 3246/QD-UBND ngày 30/10/20 18 cüa UBND tinh Ha Trnh
v vic phê duyt Dir an du tu xây dmg cong trInh Nâng cp, m rng tuyn duèng
DH.127 xã Cm Thjnh, huyn Crn Xuyên;
Xét d nghj cüa UBND xã Crn Thjnh ti To trInh 146/f lr-UBND ngày 04/7/2019
v vic d nghj thu hi dt d xây dirng cOng trmnh Nãng cp, m& rng tuyn duOng
DH.127 xã Cm Thjnh và dê nghj cüa TruOng phOng Tài nguyen- Môi truOng,
QUYET DNH:
Diu 1. Thu hi din tIch 255,40m2 (Hai tram nám mu'o'i lam phá'y bn met
vuong) loai dtt trng lüa ( dt trng cay hang nAm) cüa h Ong Ha VAn Th thuc
thra dt s 152 và thira dt s 210, tO bAn d dja chInh s 18, dja chi thira dt tai thôn
Son Nam, xA Cam Thjnh d th?c hin dir an Nâng cp, mO rng tuyn duOng DH.127
xA Ctm Thjnh huyn Cm Xuyên;
(Cy thê clii tjlt có phiê'u xác nhçn kê't qua do dgc hin trgng thtca dá't kern theo).
Diu 2. CAn cr vAo Diu 1 cüa Quyt djnh nay:
1. H gia dInh, cA nhân có trách nhirn thirc hin các nghia vçi cüa nguOi sir diing
dt, giao np 1ti bAn gOc giAy chirng nhn quyên 5tr diing dat d ducyc cap cho UBNID

xA Cm Thjnh d thirc hin vic chinh 1 h so dja chInh trisâc khi k nhân tin bM
thuô'ng, h trç theo quy djnh ciLia Lut Dt dai.
2. Uy ban than dan xà Crn Thnh có trách nhim:
- Bàn giao quy& djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; trueing hçip h gia dInh, cá
nhân không nhn Quyt djnh nay hotc vng mtt thI phài 1p biên bàn; niêm yt quyt djnh
nay tai trii s Uy ban nhân dan xã, tai nhà hi quán thôn Scm Nam.
- Quàn 1 chat chë din tIch dt thu hi tai quyt djnh nay khi chua có Quyt djnh
giao dt, cho thuê dt, biên bàn bàn giao dt cUa cci quan có thm quyn cho chü du tu'
trin khai dir an; thu hi 1ii bàn gc các 1oti giy t v quyn si:r dung dt cIA cp lien quan
dn phn din tIch thu hM nêu ti Diu 1 Quy& djnh nay tru'c khi cho h dAn k nhân tin
bi thu&ng, h trçy d cp nht, chinh 1 h so dja chInh.
3. Hi dng bi thung, h trcY GPMB dr an Nâng cp, mi rng tuyn du'ô'ng
DH.127 xA Cm Thjnh, phông Tâi nguyen và Môi trung, VAn phông DAng k quyn
sr ding dt có trách nhim pMi hçip vi UBND xA Crn Thjnh vA các t chiLrc có lien
quan d thu hi bàn gc các 1oii giy t v quyn s1r ditng dt cIA cp lien quan dn
din tIch thu Mi t?i Diu 1 Quy& djnh nay d thirc hin viêc cp nht, chinh 1 và Jim
trü' M so dja theo dCtng quy djnh pháp lut.
Diu 3. Quy& djnh nay có hiu lirc k tr ngày ban hành.
Chánh VAn phông HDND-UBND huyn, ChiLi tjch Hi dng bèii thithng, M trçi
GPMB dir an NAng cp, mi rng tuyn duô'ng DH.127 xA Cm Thjnh, Tru'&ng phông
Tài nguyen và Môi trung, Tru&ng ban quãn 1 các di..r an huyn, Chü tjch UBND xA
Cm Thjnh, Chü du tu' dr an, thu tnthng các t chrc, don vj có lien quan vjho ông
(bà) có dt bj thu Mi tai Diu 1 chju trách nhim thi hành Quy&t djnh nAy.
No'i nhân:
- Nhr diêu 3;
- Chü tjch, các PCT UBND 1iuyn;
- Thanh tra huyn;
- Cong thông tin din tcr huyn;
- Lu'u: VT, TNMT./-

U BAN NHAN DAN
HUYN CAM XUYEN
S: jJ /QD-UBND

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc
Gdm Xuyên, ngàyPj thángj nám 2019

QUYET DNH
V/v thu hii dat cüa h Ong Lê NgQc Nhân d thtyc hin GPMB thi cong
xây dirng cong trInh Nãng cp, m& rng tuyn throng DH.127 xã Cm Thjnh
UY BAN NHAN DAN HUYEN
Can c1r Luât T6 chirc chInh quyn dja phucng ngày 19/06/20 15;
Can cü Lut Dt dai ngày 29/11/2013;
Can cr Nghj djnh 43/2014/NDICP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phU Quy djnh chi tit
thi hânh môt so diu cüa Luât Dtt dai 2013;
Can cü Thông tir so 30/2014iTT'-BTNMT ngày 02/6/20 14 cüa B Tài nguyen và MOi
tnrO'ng quy djnh v h sa giao dt, cho thuê dt, chuyn miic dIch sir ding dtt, thu hi dat;
Can cir Nghj quyt s 71 /NQ-HDND ngày 13/12/2017 cüa HDND tinh v
thông qua danh miic các cong trInh, dir an can thu hôi dat và chuyên mic dIch sü
diing dat näm 2018;,
Can c1r Quyêt djnh so 299/QD-UBND ngáy 19/01/2018 và Quyet djnh sO
2673/QD-UBND ngày 06/9/2018 cüa UBND tinh phê duyt Kê hoach sü' dçing dat
nãm 2018 huyn Cam Xuyên;
Can cü Quyêt djnh sO 3246/QD-UBND ngày 30/10/20 18 cüa UBND tinh Ha Trnh
v vic phê duyt Dir an du tu xây dimg cong trInh Nâng cp, m rng tuyn du'mg
DH. 127 xã Cm Thjnh, huyn Cam Xuyên;
Xét d nghj cüa UBND xã Cm Thjnh tai Th trInh 146/Tfr-UBND ngày 04/7/20 19
v vic d nghj thu hi dt d xây dirng cOng trinh Nâng cp, ma rng tuyn duang
DH.127 xã Cm Thjnh vâ d nghj cüa Tru&ng phông Tâi nguyen- Môi truang,
QUYET D!NH:
Diu 1. Thu hi din tIch 178,20rn2 (Môt tram bay mu'o'i tam phdy hai met
vuóng) l°aj dt trng lüa ( dt trng cay hang näm) cüa h Ong Lê Ngçc Nhân thuc
thaa dt s 249, t ban d dja chInh s 14, dja chi thfra dt tai thôn San Nam, xã Cm
Thjnh d thirc hin dir an Nâng cp, ma rng tuyn duang DH.127 xã Cm Thjnh
huyn Ctm Xuyên;
(C'y the, chi tiêt cóphi&u xác nhn kit qua do dqc hin trgng thi'a da't kern theo).
Di& 2. Can cir vào Diu 1 cüa Quyt djnh nay:
1. H gia dInh, cá nhân có trách nhim thrc hin các nghia vi cüa ngui sü dyng
dt, giao np 1i ban gôc giây chüng nhn quyên s1r ding dat dã du'c cap cho UBNID

xâ Crn Thjnh d thrc hin vic chinh 1 h so dja chInh truc khi k nhn tin bôi
thrning, h trg theo quy djnh cüa Lut Dt dai.
2. Uy ban nhân dan xâ Crn Thinh có trách nhiêm:
- Bàn giao quyt djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; truèng hçp h gia dInh, cá
nhân không nhn Quyt djIIh nay hoc vng mt thI phài 1p biên bàn; niêm yt quy& djnh
nay ti tr1i si Uy ban nhân dan xà, ti nhà hi quán thôn San Nam.
- Quàn 1 chat chë din tIch dt thu hi tti quyt djnh nay khi chua có Quyt djnh
giao d&, cho thuê dt, biên bàn bàn giao dt cüa co quan có thm quyn cho chü du tu
trin khai dir an; thu hi 1i bàn gc CáC 1oti giy t? v quyn si.'r diing dt dâ cp lien quan
dn phn din tIch thu hi nêu ti Diu 1 Quyt djnh nay triróc khi cho h dan k nhn tin
bi thu6ng, h trçi d cp nht, chinh I h so dja chinh.
3. Hi dng bi thu?ng, h trq GPMB dir an Nâng cap, m& rng tuyn dung
DH. 127 xã Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi tru?Yng, Van phông Däng k quyên
si.'r diing dt có tráCh nhim ph& hçip vói UBND xâ Cm Thjnh và các t chüc Co lien
quan d thu hM bàn gc các 1oi giy t v quyn sà dicing dAt dà cp lien quan dn
din tIch thu hM ti Diu 1 Quyt djnh nay d thc hin vic cp nh.t, chinh l và hxu
trü h so dja theo dung quy djnh pháp lut.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc k ti.r ngày ban hành.
Chánh Van phOng HDND-UBND huyn, Chü tjch Hi dng bM thi.rO'ng, h trg
GPMB dir an Nâng cap, m rng tuyn dung DH.127 xà Crn Thjnh, Tru&ng phông
Tài nguyen và Môi tnring, Truxng ban quàn 1 các dir an huyn, Chü tch TJBND xã
Cam Thjnh, Chu dâu tis dir an, thu tru&ng các to ChiIC, don vj Co lien quan và. h ông
(bà) có dAt bj thu hi tai Diu 1 chu trách nhirn thi hành Quyt djnh nay./
I\To'i n/ian:

- Nhu diêu 3;
- Chü tjch, các PCT UBND huyn;
- Thanh tra huyn;
- Cong thông tin din tir huyn;
- Luu: VT, TNMT./.

U BAN NHAN DAN
HUYN CAM XUYEN

CONG HOA xA ilol CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hnh phüc

S: 3773 /QD-UBND

Gom Xuyên, ngày, thángflnám 2019

QUYET DNH
V/v thu hoi dat cua h9 Ong Nguyen Tn Chat de thurc hiçn GPMB thi cong
xãy dirng cong trInh Nâng cap, m& rng tuyên duô'ng DH.127 xã Cam Thjnh
A

A

A

r

•A

• A

UY BAN NHAN DAN HUYN
Can cir Luât T3 chtic chInh quyn dja phuing ngày 19/06/2015;
Can cü Lut Dt dai ngày 29/11/20 13;
Can cir Nghj djnh 43/2014/ND/CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü Quy djnh chi tit
thi hành môt s diu cüa Luât Dt dai 2013;
Can cü Thông tu s 30/2014/f 1'-BTNMT ngày 02/6/20 14 cüa B Tài nguyen và Môi
tnrèng quy djnh v h so giao dt, cho thuê dt, chuyn miic dIch sr dyng dt, thu hM dat;
CAn ctr Nghj quyt s 71/NQ-HDNID ngày 13/12/2017 cüa HDND tinh v
thông qua danh mc các cong trInh, dir an can thu hôi dat và chuyn miic dIch sir
d'çtng dat nAm 2018;,
CAn cr Quyêt djnh so 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 và Quyêt djnh so
2673/QD-UBND ngày 06/9/2018 cüa UBND tinh phê duyt Kê hoich si:r dung dat
11Am 2018 huyn Cam Xuyên;
CAn cir Quyet djnh sO 3246/QD-UBND ngày 30/10/20 18 cüa UBND tinh HA Tinh
v vic phê duyt Dr An dàu tu xây dmg cong trInh Nâng cp, m rng tuyn duông
DH.127 xA Cm Thjnh, huyn Crn Xuyên;
Xét d nghj cüa UBND xA Cm Thjnh tai Th trInh 146/TTr-UBND ngAy 04/7/2019
v vic d nghj thu hi dt d xây drng cong trInh Nâng cp, m rng tuyn duèng
DH.127 xA Cm Thjnh và d nghj cüa Tnr&ng phông Tài nguyen- Môi tru&ng,
QUYET JJiNH:
J3ieu 1. Thu hoi din tich 30,30m2 (ba mztcri phay ba met vuong) loai dat trong
lüa ( dt trng cay hang näm) cüa ht Ong Nguyn TrI Cht thuOc thra dt s 368, ti
bAn d dja chInh so 18, dja chi thira dt tai thôn San Nam, xA Cm Thinh d thuc hiên
dir an Nâng cp, m rng tuyn dung DH.127 xA Cm Thjnh huyn Cm Xuyên;
(Cy thê chi tiê't có phiê'u xác nhçn kê't qua do dgc hin trgng thi'ca dá't kern theo).
Diu 2. CAn cir vAo Diu 1 cüa Quyt dnh nay:
1. H gia dInh, CA nhân có trách nhim thirc hin các nghia v1 cüa nguñ sü diing
dt, giao np 1i bAn gOc giây chirng nhn quyên sr dyng dat dA duçic cap cho UBND
A

A

A

,

•

A

xA Cm Thinh d thuc hiên viêc chinh 1 M so dia chInh trithc khi k nhân tin Mi
thuông, M trçi theo quy dnh cüa Lut fMt dai.
2. Uy ban nhân dan xã Crn Thjnh có trách nhim:
- Bàn giao quyt djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; tnxô'ng h9'p h gia dInh, Ca
nhân không nhn Quyt djnh nay hoc vtng mt thI phài 1p biên bàn; niêm yt quyt djnh
nay tai trçi s Uy ban nhân dan xâ, ti nba hi quán thôn San Nam.
- Quàn 12 chtt chë din tIch dt thu Mi tai quyt djnh nay khi chua có Quyt djnh
giao dt, cho thuê dt, biên bàn bàn giao dt cüa co quan có thm quyn cho chü du tu
trin khai dr an; thu Mi 1i bàn gc các loai giy t v quyn sr ding dt dã cp lien quan
dn phn din tich thu Mi nêu ti Diu 1 Quyt djnh nay tnrâc khi cho h dan k nhn tin
Mi thu&ng, M tr d cp nht, chinh i M so dja chInh.
3. Hi dng Mi thuông, M trçy GPMB dir an Nâng cp, ma rng tuyn dix&ng
DH. 127 xã Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi truông, Van phông Bang k quyn
sü di;ing dAt có trách nhim pMi h9p vai UBND xã Crn Thjnh và các t chüc có lien
quan d thu Mi bàn gc các 1oi giy t v quyn sü' dung dAt dã cp lien quan dn
diên tIch thu Mi tai Diu 1 Quy& djnh nay d thrc hin vic cp nht, chinh l và km
trü hè so dja theo dung quy djnh pháp 1ut.
Diu 3. Quyt dnh nay có hiu 11rc k tir ngày ban hành.
Chánh Van phông HDND-LTBND huyn, Chü tjch Hi dng Mi thuang, M tro
GPMB dir an Nâng cap, ma rng tuyn dung DH.127 xã Cm Thinh, Tnrang phông
Tài nguyen và Môi tnrang, Truâng ban quán 1 các dir an huyn, Chü tjch UBND xa
Cam Thnh, Chü dAu tu dir an, thu tru&ng các t chüc, don vj có lien quan vhô ông
(bà) có dAt bj thu Mi ti Diu 1 chu trách nhim thi hành Quy& dnh nay.

Noi ,ilth,,:
- Nhi.r diéu 3;
- ChO tjch, các PCT UBND huyén;
- Thanh tra huyn;
- Cong thông tin din tr huyn;
- Lu'u: VT, TNMT./.

U BAN NHAN DAN
HUYEN CAM XUYEN
So: ?77q /QD-UBND

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc
Ccm Xuyên, ngay?3 tháng/ nám 2019

QUYET DINH
V/v thu hui dt cüa h Ong Trân DInh Nguyen d thirc hin GPMB thi cong
xây dirng cong trInh Nâng cp, m& rng tuyn thrô'ng DH.127 xã Cm Thnh
UY BAN NHAN DAN HUYEN
Can cii Luât T3 chiic chInh quyn dia phucing ngày 19/06/2015;
CAn cir Lust Dt dai ngAy 29/11/20 13;
CAn cir Nghi djnh 43/2014/ND/Cp ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü Quy djnh chi tit
thi bath môt sé diu cUa Luât Dt dai 2013;
CAn cü Thông tix s 3O/2014fIT-BT1NIVfT ngày 02/6/20 14 cüa B Tài nguyen va Môi
tnrô'ng quy djnh v M so giao dt, cho thuê dAt, chuyn miic dIch si.r diing dAt, thu
Mi dAt;
CAn cii Nghi quyt s 71/NQ-HDND ngày 13/1 2/2017 cüa HDND tinh v
thông qua danh miic các cong trInh, dir an can thu hOi dat và chuyn miic dIch sfr
diing dat nAm 2018;
,
CAn eli Quyêt djnh sO 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 vâ Quyêt djnh so
2673/QD-UBND ngày 06/9/2018 ciia UBND tinh phê duyêt Kê hoich sIr dung dat
nAm 2018 huyn Cam Xuyên;
CAn cii Quyet djnh sO 3246/QD-UBND ngây 30/10/2018 ciia UBND tinh HA Tinh
v vic phê duyt Dr an dAu tu xây ding cOng trInh Nâng cp, m rng tuyn duông
DH.127 xA Cm Thjnh, huyn Cm Xuyên;
Xét d nghi ciia UBND xA Cm Thinh tii Ti trinh 146/f 1r-UBND ngày 04/7/2019
v vic d nghi thu hM dAt d xây dirng cOng trinh Nâng cp, m0 rng tuyn duô'ng
DH.127 xâ Cm Thjnh và d nghi ciia Tnring phông Tài nguyen- MOi tnthng,
QUYET D]NH:
Diu 1. Thu Mi din tIch 240,80m2
(Hal tram Mn mztai phâ'y tam met vuông
loai dAt trng lia ( dAt trng cay hAng nAm) cüa hO Ong Trn Dinh Nguyen thuOc các
thlra dAt s 828; 875 vA 923, t bàn d dja chInh s 14, dia chi thlra dAt tti thôn Scm
Nam, xA Cm Thinh d thirc hin dir an Nâng cp, m rng tuyn duè'ng DH.127 xA
Cm Thjnh huyn Cm Xuyên;
(Cy the, clii tiét cóphiéu xác nhç2n ke't qua do dgc hin trgng tlilra dat kern theo).
Diu 2. CAn cii vAo Diu 1 ciLia Quyt djnh nay:
1. HO gia dInh, Ca nhân có trAch nhim thirc hin các nghia vii ciia nguo'i sIr dung
dAt, giao np 'ai bàn gOc giây chlrng nhn quyen sIr ding dat dA thrac cap cho UBND

xâ Cam Thjnh d thirc hin vic chinh 1 M so dia chInh truc khi k nhân tin bM
thuông, h trçi theo quy dnh cüa Lut Dt dai.
2.Uy ban nhân dan xã Cam Thjnh có trách nhim:
- Bàn giao quyt djnh nay cho h gia dmnh, cá nhân; tru'&ng hcip h gia dInh, cá
nhân không nhn Quyt djnh nay hoc vng mt thI phãi 1p biên bàn; them y& quyt djnh
nay ti trii sâ Uy ban nhân dan xã, tti nhà hi quán thôn Son Nam.
- Quàn 1 chtt ch din tIch dt thU hi ti quyt djnh nay khi chua có Quyt djnh
giao dt, cho thuê dat, biên bàn bàn giao dt cüa co quan Co thm quyn cho chü du lii
trin khai dr an; thu hM 1i ban g các loai giy t v quyn si'r ding dt dâ Cap lien quan
dn phn din tIch thu hM nêu ti Diu 1 Quyt djnh nay trirâc khi cho h dan k nhn tin
bi thu&ng, h trg d cp nht, chinh 1 h so dja chInh.
3. Hi dng bM thithng, h tr GPMB dir an Nâng cap, rn& rng tuyên duOng
DH. 127 xã Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi truO'ng, VAn phông BAng k quyn
s1r ding dt có trách nhim phi hçp vâi UBND xA Cm Thjnh và các t chub Co lien
quan d thu hi bàn gc CáC 1oi giy t v quyn sCr ding dt dA cap lien quan den
din tIch thu hi tai Diu 1 Quyt djnh nay d thrc hin vic cp nht, chinh l và luu
trü h so dja theo dung quy djnh pháp 1ut.
Diu 3. Quy& djnh nay có hiu 1irc k tir ngày ban hành.
Chánh VAn phông HDND-UBND huyn, Chü tjch Hi dng bi thuO'ng, h trçi
GPMB dir an Nâng cp, m rng tuyn durng DH.127 xA Cm Thjnh, Tnthng phông
Tài nguyen và Môi trung, Trumg ban quãn 1 các dir an huyn, Chü tjch UBND xA
Cm Thjnh, Chü du tu d1r an, thu tri.rng các t chi'rc, don vj có lien quan v-h ông
(bà) có dt bj thu hi ti Diu 1 chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay.
IVo'i n/ian:

- Nhu diêu 3;
- Chü tjch, các PCT UBND huyn;
- Tlianh tra huyn;
- Cong thông tin din tir huyn;
- Ltxu: VT, TNMT./.

U( BAN NHAN DAN
HUYN CAM XUYEN

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Ty do - Hnh phñc

S:J77c/QD-UBND

C'im Xuyên, ngayJtháng9 nám 2019

QUYET B!NH
V/v thu hoi dat cua h9 Ong Nguyen Van Bong de thrc hiçn GPMB thi cong
xây dirng cong trInh Nãng
mo rng tuyn duô'ng BH.127 xã Cam Th1nh
A

1

A

A

A

cap,

U( BAN NHAN DAN HUYN
Can cCr Luãt T6 chirc chInh quyn dia phuccng ngày 19/06/2015;
Can c1 Lut Dt dai ngày 29/11/2013;
Can cir Nghj djnh 43/2014/ND/CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü Quy djnh chi tit
thi hânh môt s diu cüa Luât Dt dai 2013;
Can cü Thông tii 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/20 14 cüa B Tài nguyen vâ Môi
tru?mg quy djnh v h s giao dt, cho thuê dt, chuyn rnçic dIch sir diing d.t, thu hi dt;
Can cü Nghj quyt s 71/NQ-HDND ngày 13/12/2017 cUa HDNID tinh v
thông qua danh m1ic các cong trInh, dir an can thu hôi dat và chuyên mlic dIch si:r
diing dat näm 2018;
Can cü Quyêt djnh
299/QD-UBND ngày 19/01/2018 vâ Quyêt djnh s
2673/QD-UBND ngày 06/9/2018 cüa UBND tinh phê duyt Kê hoich sr dung dat
näm 2018 huyn Cam Xuyên;
Can cir Quyêt djnh 3246/QD-UBND ngày 30/10/2018 cüa UBND tinh Ha Trnh
v vic phê duyt Di,r an du tu xây dmg cong trInh Nâng cp, ma rng tuyn dumg
DH. 127 xä Cm Thjnh, huyn Cm Xuyên;
Xét d nghj cüa UBND xã Cm Thjnh tai To trinh 146/f 1'r-UBND ngây 04/7/2019
v vic d nghj thu hM dt d xây dmg cong trinh Nâng cp, mO rng tuyn duOng
DH. 127 Cm Thjnh và d nghj cüa TrnóTlg phông Tâi nguyen- Môi trLrô'ng,
QUYET BINU:
Bieu 1. Thu hoi diçn tich 61,60m2 (Sau mwo'i motphay sau met vuong) 1oti dat
trng lUa ( dt trng cay hàng närn) cüa h Ong Nguyn Van Dông thuc thira dt s
664, tO ban d dja chInh s 18, dja chi thira dt tti thôn Son Nam, xä Cam Thjnh dê
thrc hin dir an Nâng cp, mO rng tuyn thrOng DH. 127 xä Cm Thjnh huyn Cm
Xuyên;
(Cy thé chi tié't cóphié'u xác nhn ke't
do dgc hin trçlng thii'a ddt kern theo).
Biêu 2. Can cir vào Diêu 1 cüa Quy& djnh nay:
1. Hi gia dInh, cá nhân có trách nhim thirc hin các nghia viii cüa nguOi sir dicing
dt, giao np 1i ban gOc giây chtrng nhn quyên sir dirng dat dã duc cap cho UBND
so

so

so

xa

A

P

qua

P

A

xà Cm Thinh ct thuc hiên viêc chinh 1 h sy dia chInh triic khi k nhân tin bM
thuè'ng, h trg theo quy djnh cüa Lut D.t dai.
2. Uy ban nhân dan xä Crn Thjnh có trách nhim:
- Bàn giao quyt djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; tnrè'ng hçip h gia dInh, cá
nhân không nhn Quyt djnh nay hotc vng mt thI phãi 1p biên bàn; niêm yt quyt djnh
nay tti tnt s Uy ban nhân dan xã, ti nhà hi quán thôn San Nam.
- Quán 1 chtt chë din tIch dt thu hi tti quyt djnh nay khi chua có Quy&t djnh
giao dt, cho thuê dt, biên bàn bàn giao dt cüa ca quan có thrn quyn cho chü du tu'
trin khai dir an; thu hM 1ti bàn gc các 1oti giy ti v quyn sir diing dt dã cp lien quan
dn phn din tIch thu hi nêu tti Diu 1 Quyt djnh nay tmc khi cho h dan k nhn tin
bi thu6ng, h trçi d cp nht, chinh 1 h sa dja chInh.
3. Hi dtng bi thrn'ng, h trçi GPIMB dir an Nâng cp, mc rng tuyn diiông
DH.127 xã Cm Thnh, phông Tài nguyen và Môi trl.r&ng, Van phOng Däng k quyn
sà ditng dAt có trách nhim phi hçp vói UBNID xã Crn Thjnh và các t chü'c có lien
quan d thu hM bàn gc các loai giy t v quyn si'r dçtng dAt dã cp lien quan dn
din tIch thu hi tai Diu 1 Quyt djnh nay d thrc hin vic cp nht, chinh 1 và lixu
trü h sa dja theo dung quy djnh pháp 1ut.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc k ti.r ngày ban hành.
Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Chü tjch Hi dng bè.i thisng, h trq
GPMB dir an Nâng cap, m rng tuyn duông DH.127 xã Cm Thjnh, Trrnng phông
Tài nguyen và Môi trithng, Trrnng ban quán l các dr an huyn, Chü tjch UBND xâ
Cam Thjnh, Chü dAu tu dir an, thu trrnrng các t chirc, dan vj có lien quanyâ h ông
(bà) có dAt bj thu hM ti Diu 1 chju trách nhirn thi hành Quyt djnh nay.
No'i n/ian:
- Nhix diêu 3;
- Chü tjch, các PCT UBND huyn;
- Thanh tra 1iuyn;
- Cong thông tin din tfr huyn;
- Luu: VT, TNMT./.
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TM. UY BAN NHAN DAN
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HUTkH
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U( BAN NHAN DAN
HUYN CAM XUYEN
S& 3776 /QD-UBND

CONG HOA XA 1101 CHU NGHA VIET NAM
Dc Ip - Tiy do - Hnh phñc
Cdm Xuyên, ngayJ tháng9 nám 2019

QUYET D!NH
V/v thu hili dat cüa h Ong Phan Xuân Vinh d thti'c hin GPMB thi cong
xây durng cOng trInh Nãng cap, mo rng tuyn du'ô'ng DH.127 xã Cam Thlnh
U( BAN NHAN DAN HUYN
Can cir Lutt T6 chc chInh quyn dia phung ngày 19/06/2015;
Can cü Lust Dt dai ngày 29/11/2013;
Can ct'r Nghi. djnh 43/2014/ND/CP ngây 15/5/2014 cüa Chinh phU Quy djnh chi tit
thi hành môt s diu cüa Luât Dt dai 2013;
Can cü Thông tu s 30/20141f1-BTNMT ngây 02/6/20 14 cüa B Tài nguyen và Môi
tru?mg quy djnh v h so' giao dt, cho thuê dt, chuyn mic dich si:r diing dt, thu hi dt;
Can cü Nghj quy& s 71Qngày 13 / 12/2017 cüa HDND tinh v
thông qua danh mçic CC Cong trInh, dir an can thu hôi dat và chuyên mvc dIch si:r
ding dat näm 2018;
Can cü Quyêt djnh so 299/QD-UBND ngày 19/01/20 18 và Quyêt djnh sO
2673/QD-UBND ngày 06/9/2018 cüa UBND tinh phê duyt Kê hotch sir dung dat
11am 2018 huyn Cam Xuyên;
Can cir Quyêt dnh so 3 246/QD-UBNID ngày 30/10/2018 cüa UBND tinh Ha Tinh
v vic phê duyt Dr an du tu xây drng cong trInh Nâng cp, mi rng tuyn dumg
DH.127 xã Cm Thjnh, huyn Cam Xuyên;
Xét d nghj cüa UBND xä Cm Thjnh tii Th trInh 146/fl r-UBND ngày 04/7/2019
v vic d nghj thu hM dt d xây drng cOng trInh Nãng cp, m& rng tuyn du&ng
DH.127 xã Cm Thjnh và dê nghj cüa Tru&ng phông Tài nguyen- Môi tnr&ng,
QUYET DJNB:
Diêu 1. Thu hôi din tIch 42,40m2 (Ban mu'o'i hai phdy bn met vuóng) loai dt
trng lüa ( dt trng cay hang näm) cüa h Ong Phan Xuân Vinh thuc thra d.t s
421, t bàn d dja chInh s 18, dja chi thira dt tai thôn Scm Nam, xã Cm Thjnh d
thirc hin dr an Nâng cp, m rng tuyn du?ing DH. 127 xã Cm Thnh huyn Cm
Xuyên;
(Cy th4 chi tië"t cóphië'u xác nhçn ké't qua do dc hin trgng tht'a da't kern theo).
Diu 2. Can cü vào Diu 1 cüa Quyt djnh nay:
1. H gia dInh, cá nhân có trách nhim thrc hin các nghia vi cüa ngiRi sir ding
d.t, giao np lai bàn gôc giây chirng nhn quyên sü dung dat dã duc cap cho UBND

xâ Cm Thinh d thuc hiên viêc chinh 1 h so dia chInh truót khi k nhân tin bi
thuàng, h trq theo quy djnh cüa Luât Dt dai.

2.Uy ban than dan xâ Crn Thjnh có trách nhim:
- Bàn giao quyt dnh nay cho h gia dmnh, cá nhân; tnrng hçxp h gia dInh, cá
nhân không nhn Quyt djnh nay hoc vng mt thi phâi 1p biên bàn; niêm y& quyt djnh
nay tti trii sâ Uy ban nhân dan xâ, tti nhà hi quán thôn San Nam.
- Quãn 1,2 chtt ch din tIch dt thu hi tai quyt djnh nay khi chua có Quyt djnh
giao dAt, cho thuê dAt, biên bàn bàn giao dAt cüa co quan có thm quyn cho chü dAu tu
trin khai di,r an; thu Mi 'aj bàn gic các 1oi giy t v quyn sir diing dAt diã cp lien quan
dn phn din tIch thu Mj nêu ti Diu 1 Quyt djnh nay tnróc khi cho ho dan k nhân tin
Mi thu6ng, M trçi d cp nht, chinh l h so dja chinh.
3. Hi dng bM thithng, M tr9r GPMB dir an Nâng cp, m rng tuyn dixè'ng
DH. 127 xâ Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi tru'ng, Van phông Dàng k quyn
sir diing dAt có trách nhim phi hçip vâi UBND xã Crn Thjnh Va CáC to chtrc CO lien
quan d thu hM bàn gc các loii giy t v quyn sir diing dAt diã cp lien quan dn
din tIch thu hM ti Diu 1 Quyt djnh nay d thirc hin viêc cp nht, chinh 1 và lixu
trt M so dja theo dung quy djnh pháp lust.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc k tü ngày ban hành.
Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Chü tjch Hi dng hiM thung, M tra
GPMB dir an Nâng cap, mi rng tuyn duO'ng DH.127 xâ Cm Thjnh, Trithng phông
Tài nguyen và Môi trung, Truting ban quàn l các di.r an huyn, Chü tjch UBND xA
Cm Thjnh, Chü dAu tu dir an, thu tru0ng các t chirc, don vj có lien quan và ho ông
(bà) có dAt bj thu Mi t?i Diu 1 chju trách thim thi hành Quyt djnh nàyi
7\T0J

;ihân:
- Nhi.r diéu 3;
- Chü tjch, các PCT UBND huyn;
- Thanh tra huyn;
- Cong thông tin din t& huyn;
- Luu: VT, TNMT./. .—

U BAN NHAN DAN
HUYEN CAM XUYEN

CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Dc 1p - Tr do - Hinh phüc

S: 57)7 /QD-UBND

Ccm Xuyên, ngày PJtháng9 nám 2019

QUYET DfNH
V/v thu hoi dat cua h9 Ong Nguyen Tn Khien de thurc hiçn GPMB thi cong
xây diung cong trInh Nãng cp, m& rng tuyn du'ô'ng 1)11.127 xã Cm Thjnh
•

A

9

A

u'c(

A

A

A

BAN NHAN DAN HUYEN

Can cir Luat T6 chjrc chInh quyn dja phucing ngày 19/06/20
15;
Can cü Lust Dt dai ngây 29/1 1/2013;
Can
Nghi djnh 43/2014,ND/Cp ngày 15/5/2014 ciLia ChInh phü Quy djnh chi ti&
thi hành môt s diu cUa Luât Dt dai 2013;
c1r

Cn ciLi Thông tu s 30/2014/ri -BTNMT ngày 02/6/20 14 cüa B Tài nguyen và Môi
tnrng quy djnh v M sa giao dt, cho thuê d&, chuyn mc dIch si:r ding dt, thu
Mi dt;
Can cu Nghj quyt s 71/NQ-HDND ngày 13/1
2/2017 cüa HDND tinh v
thông qua danh miic các cong trInh, dir an can thu hôi dat và chuyên miic dIch sü
ding dat nãm 2018;
Can
Quyêt djnh so 299/QD-LJBND ngày 19/01/2018 vâ Quyet djnh
so
2673/QD-UBND ngày 06/9/2018 cüa LJBNID tinh phê duyt Kê hoich sir dung dat
nàm 2018 huyn Cam Xuyên;
Can ciL'r Quyêt djnh so 3246/QD-EJBND ngày 30/10/2018 cüa UBND tinh Ha Tinh
cir

v vic phê duyt Dr an du tu xay dirng cong trInh Nâng cp, ma rng tuyn duông
DH.127 xã Cm Thjnh, huyn Cm Xuyên;
Xét d nghi cüa UBND xâ C.m Thjnh tii T trInh 146/1Tr-UBND ngày 04/7/20 19
v vic d nghj thu Mi dt d xay dirng cong trinh Nâng cp, ma rng tuyn duô'ng
DH. 127 xã Cm Thjnh và d nghj cüa Tnthng phOng Tâi nguyen- Môi truang,
QUYET D!NH:
Diu 1. Thu Mi din tIch 164,50m2 (Mç3t tram sáu mucYi bn phdy nám met
vuóng) 1oti dt trng lüa ( dt trng cay hang näm) cüa h Ong Nguyn TrI Khiên
thuôc thtra dt s 536 và 573, t ban d dja chInh sôl8, dja chi thtra dAt tai thOn Sm
Nam, xã Cm Thinh d thirc hin dir an Nâng cp, ma rng tuyn duang DH.127 xã
Cm Thinh huyn Cm Xuyên;
(Cy t/iê clii tié't Co philu xác nhç2n ké't qua do dgc hin trgng thi'i'a dát kern theo).
Diêu 2. Can vào Diu 1 cüa Quyt djnh nay:
cir

1. H gia dInh, cá nhân có trách nhim thirc hin các nghia vii cüa nguai sr dçing
dAt, giao np 1ti bàn gôc giây ching nhn quyên sà diing dat dã duçic cap cho UBND

xâ Cm Thinh cM thuc hiên viêc chinh 1 M so dja chInh truâc khi k nhân tMn Mi
thung, M tr? theo quy djnh cüa Lut Dat dai.
2. Uy ban nhân dan xä Cm Thjnh có trách nhim:
- Bàn giao quyt djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; tnthng hçp h gia dInh, cá
nhân không nhn Quyt djnh nay hotc vng mt thI phài 1p biên bàn; hem yt quyt djnh
nay t?i tri s& Uy ban nhân dan xã, ti nhà hi quán thôn Scm Nam.
- Quãn 1 chat chë din tIch dt thu Mi ti quyt dnh nay khi chua có Quyt djiih
giao dt, cho thuê dt, biên bàn bàn giao dt cüa Co quan có thm quyn cho chü du lit
trMn khai dir an; thu Mi 1i bàn gc các loai giy t v quyn s1r dung dt dã cp lien quan
cMn phn din tIch thu Mi nêu ti Diu 1 Quyt djnh nay truc khi cho h dan k nhn tMn
Mi thug, M trç cM cp nht, chinh i M so dja chinh.
3. Hi dng Mi thithng, M trçi GPMB dir an Nâng cp, m& rng tuyn duô'ng
DH.127 xã Cm Thjnh, phOng Tài nguyen và Môi trumg, Van phông Dang k quyn
s1r diing dt có trách nhim pMi hçip vâi UBND xâ Crn Thjnh và các t chirc có lien
quan cM thu Mi bàn gc các loai giy t v quyn sir diing dt dã cp lien quan
din tIch thu Mi tai DMu 1 Quyt djnh nay cM thçrc hin vic cp nh.t, chinh 1 và km
tru' h so dja theo dung quy djnh pháp 1ut.
JJiêu 3. Quyt dnh nay có hiu lirc k tr ngày ban hành.
Chánh Van phông HiDND-UBND huyn, Chü tjch Hi dng Mi thung, M trG
GPMB dir an Nâng c.p, m rng tuyn dixng DH.127 xã Cm Thjnh, Trithng phông
Tài nguyen và Môi tru&ng, Tru&ng ban quàn l các dix an huyn, Chü tch UBND xâ
Cam Thinh, Chü du tu dir an, thu tri1ng các t chirc, don vj có lien quan v h ông
(bà) có dt bj thu Mi ti DMu 1 chju trách nhirn thi hành Quyt djnh nay.
7%,T0j nlzâiz:

- Nhir diêu 3;
- Chü tjch, các PCT UBND huyn;
- Thanh tra huyn;
- Cong thông tin din tcr huyn;
- Liiu: VT, TNMT./. .—
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U BAN NHAN DAN
HUYN CAM XUYEN
Sé: 377k /QD-UBND

CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Hnh phñc
Cdm Xuyên, ngày43 tháng9nám 2019

QUYET D!NH
V/v thu hôi dat cüa h Ong Nguyn Hü'u Cãnh dê thçrc hin GPMB thi cong
xây dirng cong trInh Nâng cap, m& rng tuyên duô'ng DH.127 xã Cam Thjnh
U BAN NHAN DAN HUYN
CAn cü Luât T6 chüc chInh quyn dia phuong ngày 19/06/2015;
CAn cü Lut Dat dai ngày 29/11/20 13;
CAn cir Nghj djnh 43/2014/ND/CP ngáy 15/5/2014 cüa ChInh phü Quy dnh chi ti&
thi hnh môt s diu cüa Luât Dt dai 2013;
CAn c1r Thông tu s 30/2014/TF-BTNMT ngAy 02/6/20 14 cüa B Tài nguyen vâ Môi
tnrô'ng quy djnh v h sci giao dt, cho thuê dt, chuyn miic dIch sfr dung dt, thu hi dt;
CAn c Nghj quyt s 71/NQ-HIDND ngAy 13/12/2017 cüa HDND tinh v
thông qua danh miic các cong trInh, dr an can thu hôi dat và chuyên mllc dIch s1r
dçing dat 11Am 2018;
CAn cü Quyêt djnh so 299/QD-TJBND ngày 19/01/2018 và Quyt dnh s
2673/QD-UBND ngày 06/9/2018 cüa UBND tinh phê duyt Kê hoach sü dung dat
nAm 2018 huyn Cam Xuyên;
CAn cü Quyêt djnh so 3246/QD-UBND ngày 30/10/2018 cUa UBND tinh Ha TTnh
v vic phê duyt Dir an du tu xây drng cong trInh Nâng cp, m& rng tuyn duing
DH.127 xA Cm Thjnh, huyn Cm Xuyên;
Xét d nghj cüa UBND xA Cm Thjnh t?i Th trInh 146/TTr-UBND ngày 04/7/20 19
v vic d nghj thu hi dt d xây dirng cong trInh Nâng cp,
rng tuyn duông
DH.127 xA Cm Thjnh và d nghj cüa Tru&ng phông Tài nguyen- Môi tru6ng,
QUYET DJNH:
Diu 1. Thu hi din tIch 531,40m2 (Nám tram ba mu'o'i mt phy bn met
vuong) 1oti d.t trng lüa ( dt trng cay hang nAm) cüa h Ong Nguyn HUu Cãnh
thuc thira dt s 1128, t bàn d dja chInh s 17, dja chi thira dt ti thôn Son Nam,
xA Cm Thjnh d thirc hin di,r an Nâng cp, m rng tuyên dthng DH. 127 xA Cam
Thjnh huyn Cam Xuyên;
(Cy the clii tië't có phiu xác nhn ke't quth do dçic hin trgng thzca ddt kern theo).
Diu 2. CAn ci'r vào Diu 1 cüa Quyt djnh nay:
1. H gia dInh, cá nhân có trách nhim thirc hin các nghia vçt cUa ngithi sir diing
dt, giao np 1ti bàn gOc giây chirng nhn quyên sir diing dat dA du'çic cap cho UBNID

xã Cm Thjnh
thirc hin vic chinh 1 h sa dja chInh truOc khi k nhân tin bi
thu&ng, h trg theo quy djnh cüa Lut Dtt dai.
2. Uy ban nhân dan xã Crn Thjnh có trách nhim:
- Bàn giao quyt djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; tnrxng hçp hO gia dInh, cá
nhân không nhn Quyt djnh nay hoc vng mtt thI phài 1p biên bàn; hem yt quyt dnh
nay ti trii si Uy ban nhân dan xâ, tti nhà hOi quán thôn San Nam.
- Quân 1 chat chë din tIch dAt thu hM ti quy& djnh nay khi chua có Quy& dlnh
giao dAt, cho thuê dAt, biên bàn bàn giao dAt cüa ca quan có thm quyn cho chü dAu tu
trin khai dci an; thu hM 1ti bàn gc các 1oi giy t v quyn sü dung dAt dã cp lien quan
dn ph.n din tIch thu hi nêu tii Diu 1 Quyt djnh nay tnróc khi cho hO dan k nhn tin
bi thuông, h trcl d cp nht, chinh 1 h sa dja chInh.
3. Hi dng bi thi.thng, h trg GPMB dir an Nâng cp, mi rng tuyn duèng
DH.127 xa Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi truông, VAn phông DAng k quyn
sr ding dAt có trách nhim phi hçip vi UBND xã Crn Thinh và các t chCrc có lien
quan d thu hi bàn gc các 1oii giy ti v quyn sir dcing dAt dA cp lien quan dn
din tIch thu hi tai Diu 1 Quyt djnh nay d thrc hin vic cp nht, chinh 1 và luu
tn) h sci dja theo dung quy djnh pháp lut.
Diu 3. Quy& djnh nay có hiu 1?c k tr ngày ban hành.
Chánh VAn phông HDND-UBND huyn, Chü tjch HOi dng bed thix?ing, h trq
GPMB dir an Nâng cp, m rng tuyn duông DH.127 xA Cm Thjnh, Tnr&ng phông
Tài nguyen và Môi trithng, Tru&ng ban quàn 1 các di,r an huyn, Chü tjch UBND xà
Cam Thinh, Chü dAu tu dir an, thu tru&ng các t chirc, dan vj.co lien quan và hO ông
(bà) có dat bj thu hôi tti Diêu 1 chju trách nhim thi hành Quyêt dinh nay./
No'i nl,?In:
- Nhui diêu 3;
- Chñ tjch, các PCT UBND huyn;
- Thanh tra huyn;
- Cong thông tin din tcr huyn;
- Luu: VT, TNMT./.
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CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM
Dc 1p - Ttr do - Hnh phtic
Cám Xuyên, ngày ö thán3 nám 2019

QUYET D!NH
V/v thu hi dt cüa h Ong Lê Ng9c Toàn d thijc hin GPMB thi cong
xãy dng cong trInh Nâng cap, m& rng tuyn du?rng DH.127 xã Cm Thjnh
UY BAN NHAN DAN HUYEN
Can ci Lut T6 chtic chInh quyn dja phrnng ngày 19/06/20 15;
Can cir Lut Dt dai ngày 29/11/2013;
Can ccr Nghj djnh 43/2014/ND/CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü Quy dnh chi tit
thi hành môt s diu cüa Luât Dt dai 2013;
Cn Cu Thông tu' s 30/2014iTf-BTNMT ngày 02/6/20 14 cüa B Tài nguyen và Môi
truing quy djnh v h so' giao dt, cho thuê dt, chuyn miic diIch sir dung dt, thu hi dit;
Can cir Nghj quyt s 71/NQ-HDNID ngây 13/12/2017 cüa HDND tinh v
thông qua danh miic các cong trInh, dir an can thu hôi dat và chuyên m1ic dIch sr
diing dat näm 2018;,
Can cir Quyet djnh so 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 và Quyet djnh so
2673/QD-UBND ngày 06/9/2018 cüa UBND tinh phê duyt Kê hotch sir dung dat
11am 2018 huyn Cam Xuyên;
Can cü Quyêt djnh so 3246/QD-UBND ngày 30/10/20 18 cüa UBND tinh Ha TI'nh
v vic phê duyt Di,r an du tu xay dirng cong trInh Nâng cp, m rng tuyn du?ng
DH.127 xã Cm Thjnh, huyn Cm Xuyên;
Xét d nghj cüa UBND xã Cm Thjnh tti Th trInh 146/Yfr-UBND ngày 04/7/20 19
v vic d nghj thu hM dt d xây drng cOng trInh Nâng cp, m& rng tuyn duô'ng
DH.127 xã Cm Thjnh và d nghj cüa TnrOng phông Tài nguyen- Môi truông,
QUYET DiNH:
Diu 1. Thu hôi din tIch 180,60m2 (Mç$t tram tam mu'o'ipMy sáu met vuóng)
1oti dt trng lüa ( dt trng cay hang näm) cüa h Ong Lê Ng9c Toàn thuc thua dt
s 299, t bàn d dja chInh s 14, dja chi thira dt tii thôn San Nam, xã Cm Thjnh d
thirc hin di an Nâng cap, mi rng tuyn durng DH. 127 xA Cm Thjnh huyn Cm
Xuyên;
(Cy the clii tiê't có phiu xác nhçn kit qua do dgc hin trgng thi'ca dii' kern theo).
Diu 2. Can cu vâo Diu 1 cüa Quyt djnh nay:
1. Ho gia dInh, cá nhân có trách nhim thçrc hin các nghTa viii cüa nguYi sü ding
dat, giao np 1i ban gOc giây chüng nhn quyên sr ding dat dA dugc cap cho UBND

xã C6 Thjnh d thuc hin viéc chinh 1 M
sa dja chInh truOc khi k nhân tin Mi
thi.rô'ng, M trçi theo quy djnh cüa Lut Dt dai.
2. Uy ban nhân dan xa Crn Thinh có trách nhiêm:
- Bàn giao quy& djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; tnrông hçp h gia dInh, cá
nhân không nhn Quyt djnh nay hoc v.ng mt thI phái 1p biên bàn; niêm yt quyt djnh
nay tai trj sà Uy ban nhân dan xâ, ti nhà hi quán thôn Son Nam.
- Quàn 1 cht chê din tIch d& thu Mi tai quy& dnh nay khi chua có Quyt djnh
giao dt, cho thuê dt, biên bàn bàn giao dt cüa co quan có tMm quyn cho chü du tr
trin khai dr an; thu Mi 'ai bàn gc các 1oi giy t v quyn sr dung dt dã cp lien quan
dn phn din tIch thu Mi nêu tai Diu 1 Quyt djnh nay tnrOc khi cho h dan k nhân tin
Mi thuông, M tr d cp nht, chinh i M so dja chInh.
3. Hi dng bM thixng, M trV GPMB dir an Nâng cp, mi rng tuyn dithng
DH.127 xã Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi tnr?ng, Van phông Dàng k quyn
sir ding dt có trách nhim pMi hcp vói UBND xã Crn Thinh vã các t chrc có lien
quan d thu Mi bàn gc các loi giy t v quyn s dung dt dã cp lien quan dn
din tIch thu Mi ti Diu 1 Quyt djnh nay d thirc hiên viêc cp nht, chinh l và luu
tri M so dja theo ding quy djnh pháp luât.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tü ngày ban hành.
Chánh Van phông HDND-UBND huyên, Chü tjch Hi dng M thuô'ng, M tro'
GPMB dir an Nâng cp, m rng tuyn dng DH.127 xã Cm Thjnh, Tnro'ng phông
Tài nguyen và Môi trithng, Trithng ban quân l các dir an huyên, Chü tjch LTBND xã
C6 Thjnh, Chü du tr dr an, thu trnng các t chirc, don vi có lien quan và ho ông
(bà) có dt bj thu Mi tai Diu 1 chju trách nhiêrn thi hành Quyt djnh này./.
No'i iihâiz:
- Nhu diéu 3;
- Chà tjch, các PCT UBND huyn;
- Thanh tra huyn;
- Cong thông tin din tcr huyén;
- Lu'u: VT, TNMT./k
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U( BAN NHAN DAN
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S:37O /QD-UBND

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc
Oim Xuyên, ngày d3tháng9 nàm 2019

QUYET D!NH
V/v thu hli dat cüa h Ong Lê Ng9c Van dê thiyc hin GPMB thi cong
A
A
A
.1 A
xay thyng cong trinh Nang cap, mo' rQng tuyen du'o'ng DH.127 xa Cam Th!nh
U BAN NHAN DAN HUYN
Can cii Lut T6 chCrc chInh quy&n dja phucmg ngày 19/06/2015;
Can cii Lut Dt dai ngày 29/11/20 13;
Can cii Nghj djnh 43/2014/ND/CP ngày 15/5/2014 ciia ChInh phii Quy djnh chi ti&
thi hinh môt s diu ciia Luat Dt dai 2013;
Can cii Thông tu s 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/20 14 cüa B Tài nguyen vâ Môi
trumg quy djnh v h sa giao dt, cho thuê dt, chuyn miic dIch sii dicing dt, thu hi dt;
Can cii Nghj quy& s 71/NQ-HDND ngày 13/12/20 17 cüa HDND tinh v
thông qua danh miic các cong trInh, dir an can thu hôi dat và chuyên miic dIch sii
diing dat nàm 2018;
Can cii Quyêt djnh so 299/QD-UBND ngày 19/01/2018 và Quyêt djnh so
2673/QD-UBND ngày 06/9/2018 cüa UBND tinh phê duyt Kê hoach sii dung dat
näm 2018 huyn Cam Xuyên;
Can cii Quyêt djnh so 3246/QD-UBND ngày 30/10/20 18 ciia UBND tinh Ha TTnh
v vic phê duyt Dir an du tu xây dimg cong trInh Nâng cp, m& rng tuyn dithng
DH.127 xã Cm Thjnh, huyn C.m Xuyên;
Xét d nghj cüa UBND xä Cm Thjnh tai Th trInh 146/fl r-UBND ngày 04/7/2019
v vic d nghj thu hi dt d xây dimg cong trInh Nâng cp, m& rng tuyn du?mg
DH.127 xä Ctm Thjnh và d nghj ciia Trir&ng phông Tài nguyen- Môi trumg,
QUYET DINH:
Diêu 1. Thu hi din tIch 21 7,60m2 (Hai tram mu'ô'i bay pMy sáu met vuóng,)
ba1 dt trng lia ( dt trng cay hang nàm) cüa h Ong Lê Ngpc Van thuc thiia dt
s 1079, tè ban d dja chInh s 17, dja chi thiia dat tai thôn San Nam, xã Cm Thjnh
d thirc hin dir an Nâng cp, m rng tuyn du&ng DH. 127 xã Cm Thjnh huyn
Cm Xuyên;
(Ct the clii tilt cóphiéu xác nhçn kIt qua do dgc hin trçlng tht'ca dá't kern theo).
Diu 2. C cii vào Diêu 1 cüa Quyt djnh nay:
1. H gia dInh, cá nhân có trách nhim thirc hin các nghia vii cüa nguii sii diing
dat, giao np 'ai ban gOc giây chii'ng nhn quyên sii ding dat dã duc cap cho UBND

xâ Cam Thjnh dê thirc hin vic chinh 1 h so dia chInh trizâc khi k nhân tin bi
thithng, h trg theo quy djnh cüa Lut Dt dai.
2. Uy ban nhân dan xã Cam Thjnh có trách nhim:
- Bàn giao quyt djnh nay cho h gia dInh, cá nhân; tnrè'ng hcp h gia dInh, cá
nhân không nhtn Quyt djnh nay hoc vng mtt thI phài 1p biên bàn; niêm yt quy& djnh
nay ti trit s Thy ban nhân dan xã, tti nhà hi quán thôn San Nam.
- Quart 1 ch.t chë din tIch dt thu hi tai quyt djnh nay khi chua có Quyt djnh
giao dt, cho thuê dtt, biên bàn bàn giao dt cüa cci quan có thm quyn cho chü du tu
trin khai dci an; thu hi 1i bàn gc các 1oi giy ti v quyn sir ing dt dA cap lien quan
dn phn din tIch thu hi nêu t?i Diu 1 Quy& dnh nay truOC khi cho h dan k nhn tin
bi thuè'ng, h trcY d Cp nht, chinh 1 h so dja chrnh.
3. Hi dông bM thuô'ng, h trg GPMB di,r an Nâng cap, m rng tuyn &thng
DH.127 xã Cm Thjnh, phông Tài nguyen và Môi trung, Van phông Dàng k quyn
sir diing dt có tráCh nhim phôi hçp vâi UBND xã Cam Thjnh và các t chüc có lien
quan d thu hM bàn gôc CaC loai giy ti v quyn 5ir dctng dt dã cp lien quan dn
din tIch thu hi tti Diu 1 Quyt djnh nay d thirc hin vic cp nht, chInh 1 và lini
trtt h so dja theo dung quy djnh pháp 1ut.
Diu 3. Quy& djnh nay có hiu 1irc k t1r ngày ban hành.
Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Chü tjch Hi dng bM thuing, h trçi
GPMB d? an Nâng Cap, ma rng tuyên duô'ng DH.127 xã Ctm Thjnh, Tru&ng phông
Tài nguyen và Môi truông, Trithng ban quàn 1 các dir an huyn, Chü tjch UBND xã
Cam Thjnh, Chü du tu' dir an, thU tru&ng các to chUc, don vj Co lien quan và h ông
(bà) cO dt bj thu hi tti Diu 1 chu trách nhirn thi hanh Quy& djnh nayJr
No'i nlz?in:
- Nhu diêu 3;
- Chü tjch, các PCT UBND huyn;
- Thanh tra huyn;
- Cong thông tin din tcr huyn;
- Lu'u: VT, TNMT./.
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