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UY BAN NHAN DAN
HUYN CHU PU'H
S&

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIT NAM
Dc lap - Tr do - Hnh phüc

/QD-UBND

Chu' Pu'h, ngày 4tháng / nám 2019

QUYET D4NH
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,
Ye vice thu hoi thu'a dat so 94a, 305 thu9c to' ban do so 7,9 da cap Giay CN QSD
dt siO 080193, do UBND huyn Chir Sêcp ngày 28/12/19?8 cho h ông
Chu'o'ng A Sang, thon Plei Dj Riet, th tran Nho'n Hoa, huyçn Chtr Pu'h.
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UY BAN NHAN DAN HUYN CHIX PUll
Can cir Lut To chirc ChInh quyn Dja phuong nãm 2015;
Can cir Lutt Dt dai ngày 29 tháng 11 nàm 2013;
Can cir Nghj djnh s 43/2014!ND-CP ngày 15 thãng 5 nãm 2014 cüa ChInh
phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut dat dai;
Can cir Thông tu s 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 nãrn 2014 cüa B
Tài nguyen và Môi trung quy djnh ye ho so giao dat, cho thuê dat, chuyên mlic
dIch si:r dung dat, thu hôi dat;
Xét d nghj cüa Phông Tài nguyen - Mô truô'ng huyn tti T trInh s:
1 79/TTr-TNIMT ngày 18/7/2019,
QUYET DNH
Diêu 1. Thu hi thi.ra dt s 94a, t bàn d s 7 vâ thüa dat 305, t ban do so
9 dã cap Giây CN QSD dat so o 080193, do UBND huyn Chu Se cap ngày
28/12/1998 cho h ông Chuóng A Sang, thumg trü tai Plei Dj Riêt, thj trân Nhon
Hôa, huyn Chu Puh, ci,i the nhu sau:
- Dja chi thCra dt: Thôn Plei Dj Rit, thj trn Nhon Hôa, huyn Chu Puh.
- Diên tich: 10.478 m2.
- Mtic dIch sir dung dat: Dat nông nghip.
- L do thu hôi: Dat nông nghip ht hn do vtrt hn mtirc, nay chuyên sang
thué dat.
Diu 2. Giao nhirn vii cho CC co quan, to chiirc thtrc hin viêc thu hôi dat,
cu th nhtr sau:
1. Chü tjch UBND thj trtn Nho'n Hôa có trách nhim giao quyt djnh nay h
ông Chixâng A Sang; trung hgp ông Chuóng A Sang không nhn quyêt djnh nay
hoic yang rnt thi phài 1p biên bàn; niêm yet quyêt djnh nay ti trii sâ UBND thj
trân Nhon HOa và tti noi sinh hoat chung ci.ia c9ng dông dan cu thôn Plei Dj Riêt,
thj trân Nhon Hôa.
2. Giao Chi nhánh Van phOng Däng k)2 dt dai huyn Chir Puh cO trách nhiëm
thu hôi, chinh 1 Giây CN QSD dat, chinh 1 ho so dja chInh theo diiing quy djnh và
trao trã Giây CN QSD dat sau chinh 1 cho chü si.r ditng dat (nêu Ca).
I

3. Van phông HDND-UBND huyn có trách nhirn dãng Quyêt ctjnh nay
tren trang thông tin din tü cüa huyn Chix Puh.
4. Giao UBND thj trn Nhon Hôa, Chi nhánh Van phOng däng k' dat clai
huyn hurng dan, thâm djnh h so cp Giy CN QSL dt cho h ông Chuâng A
Sang 1p thCi tiic thuê quy djnh.
5. Trix&ng hçip có nhu cu thuê dt d tip tVc sCr dicing theo quy djnh ti khoán
8, Diu 210, Lut Dat dai 2013. H ông Chi.roTIg A Sang lien h thj trân Nhan Hôa
và chi nhánh Van phông Dàng k2 dt dai huyn dê duçic huâng dan.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc k tir ngày k.
Chánh Van phông HDND-UBND huyn, Truâng phông Tài nguyên-MT,
Lãnh dto Chi nhánh Van phàng Dang k dat dai, UBND thj trân Nhan Hôa, Thu
trix&ng các ca quan, dan vj có lien quan và các h dan có ten trên chju trách thim
thi hành Quyôt djnh nay.!.
TM. U BAN NHAN DAN
Ncti nhIn
-NhLrDiôu3;
KT. CHU TICH
- Thirarng trirc Huyn üy
T1CH
.C
- CT, các PCT HDND, UBND huyn;
- Thanh tra huyn;
- Trang thông tin din tCr huyn;
- LAnh dao VAn phông;
- Liru: VT, TN, NC.
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