UY BAN NHAN DAN
HUY13N MINH LONG

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
JJc 1p - Ttr do - Htnh phüc

So: SLJ- /QD-UBND

Minh Long, ngày24i tháng 12 nám 2018

QUYET DNH
V vic giao dat cho 07 h gia dInh, cá nhân ti dim dnh canh djnh cu'
tp trung Ha Liit, thôn Ha Liit, xã Long Hip, huyn Minh Long
UY BAN NHAN DAN HUYN MINH LONG
Can ciii Lut To chiirc ChInh quyên dia phu'cing ngày 19/6/2015;
Can ciii Lust Dat dai ngày 29/11/2013;
Can ciii Ngh dnh s 43/2014/ND-CP ngày 15/5/20 14 cüa ChInh phü Quy
nh chi tiêt thi hành môt so diêu cüa Luât Dat dai;
Can ciii Nghj dtnh s 01/2017/ND-CP ngày 06/01/20 17 cüa ChInh phü siira
dOi, bô sung mt so Nghi. djnh quy dtnh chi tiêt thi hành Lut Dat dai;
Can ciii Nghj dnh s 45/2014/ND-CP ngày 15/5/20 14 cüa ChInh phü Quy
dnh ye thu tiên sir ding dat;
Can ciii Quyêt djnh s 33/2013/QD-TTg ngày 04/6/2013 cira Thir tuO'ng
ChInh phii ye vic tiêp tic thc hin chInh sách h trq di dan thrc hin djrih
canh, djnh cu cho dông bào dan tc thiu so den nãm 2015; Thông tu Lien tjch
so 06/2013/TTLT-UBDT-BTC ngày 27/12/2013 cira U ban Dan tc và B Tài
chmh huó'ng dan thirc hin Quyêt dinh so 33/2013 /QD-TTg ngày 04/6/2013 cua
Thir tucng ChInE phir ye vic tiêp tçic thçrc hin chính sách ho trçY di dan thçrc
hin dinh canE, djnh Cu cho dông bào dan tc thiêu sO den näm 2015;
Can ciii Quyêt dinh sO 2085/QD-TTg ngày 3 1/10/2016 cua Thir tuirng
ChInh phir phê duyt chinE sách dac thir h trg phát triên kinE tê - xã hi vüng
dan tc thiêu sO và mien miii giai don 2017-2020; Thông tu sO 02/2017/TTUBDT ngày 22/5/2017 cira UST ban Dan tc hithng dan thirc hin Quyêt djnh so
2085/QD-TTg ngày 31/10/2016 cira Thir tuOng Chinh phir phê duyt chInh sách
dc thir ho trg phát triên kinE té - xä hi ving dan tc thiêu so và mien miii giai
doan 20 17-2020;
Can ciii Thông tu s 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cira B Tài
nguyen và Môi tru'mg Quy dtnh ye ho so giao dat, cho thuê dat, chuyên miic
dich sir diing dat, thu hôi diât;
Xét Tè' trInh s 140/TTr-TNIMT ngày 19/12/20 18 cira phông Tài nguyen
và Môi trueing huyn ye vic dê nghi. giao dat cho 07 h gia dInE, cá nhân ti
diem dnh canE djnh cu tp trung Ha Lit,
QUYET DINH:

Diu 1. Giao dt cho cho 07 (bay) ho gia dInh, Ca nhan ti dim djnh earth
djnh Cu tap trung Ha Liêt, thôn Ha Lit, xâ Long Hiêp, huyn Minh Long vi
tng din tich giao là 2.650,8 m2 iai nghln sáu train nárn mitai pháy tam met
vuóng), trong do:
- Dt i tti nông thOn: 2.642,3 m2
- Dt trng cay hang närn khác: 8,5 m2
(Chi tiê't có danh sách kern theo Quyê't dinh nay)
- Min toàn b tin sr diing dt theo quy djnh ti diu 11 Ngh djnh s
45/201 4/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phfi; thirc hin theo Quyêt djnh so
2085/QD-TTg ngày 31/10/2016 cüa Thii tixOng ChInh phü; Thông tu so
0 2/2017/TT-TJBDT ngày 2 2/5 /2017 cüa U ban Dan tc hung dn thrc hin
Quyêt djnh so 2085/QD-TTg ngày 31/10/2016 cüa Thu tu'ó'ng ChInh phü phê
duyêt chInh sách dc th ho trç' phát triên kinh tê - xã hi vüng dan tc thiêu sO
và mien miii giai don 20 17-2020.
Diêu 2. Can cir vào Diu 1 cüa Quyt dinh nay, các phông ban và UBND
Long Hip có trách nhim to chüc thirc hin.
1. IJBND xã Long Hip giao Quy&t djnh nay cho h gia dInh, cá nhân
duic giao dat, lap kê hoch hu'ó'ng dan các h gia dInh, Ca nhân xay drng nhà 0'
và thrc hin các khoãn ho trçi theo quy djnh cüa pháp luat. TruO'ng hçp các h
gia dInh, Ca nhân dirge giao dat, nhimg qua mt näm kê tr ngày dirge giao dat
ma không den 0' thI lap thñ tic dê nghj thu hOi dat, thu hôi các khoàn dã ho trg.
2. PhOng Tài nguyen và MOi tru0'ng huyn chü trI, phi hcp vâi UBND xã
Long Hiêp, Van phông dàng k dat dai tinh - Chi nhánh huyen MinE Long xác
dinh cu the moe giói và giao dat trên thirc da.
3. Van phông clang k dt dai tinE - Chi nhánh MinE Long ph& hcip vói
UBND xã Long Hiêp huó'ng dan các h gia dInh, cá nhân dirge giao dat 1p hO
so' clang k dat dai, cap Giây chuiing nhân quyên sñ' dng dat theo dung quy dnh
cüa pháp luat; dông thai cp nEat, chinh 1 ho so' da chinE.
xa

Diu 3. Quyt dinE nay có hiu lrc thi hành k tü ngày k.
Diu 4. Chánh Van phông HDND&UBND huyn; Thu tru0'ng các
quan: Tài nguyen và Môi truO'ng huyen, Van phong Däng k dat dai tinh Quang
Ngãi - Chi nhánh huyên MinE Long, Chu tjch IJBND xã Long Hip và các h
gia dInE, cá nhân due giao dat chiu trách nhim thi banE Quyêt dnh nay].
No'i n/ian:
- Nhu' diêu ;
- CT, các PCT;
- Phông Dan tc;
- VP: PCVP;
- Lu'u VT,
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