UY BAN NHAN DAN
HUYN MINH LONG
S& , IA' /TB-UBND

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA ViT NAM
Bc Ip - Tir do - Hnh phñc
Minh Long, ngày

tháng 02 nám 2019

THÔNG BAO
V/v thu hM dt cüa t chfrc, h gia dInh và cá nhân dang quail 1 sfr ding dt
dê xây dirng Cong trInh: Kênh thoát Iii h itru Sui DIng Vông
Dja diem xây diyng: Xã Long Hip, huyn Minh Long
Can cir Lut Dt dai 2013 ngày 29/11/20 13;
CàncirNgh dinh s6 43/20141ND-CP ngày 15/5/2014 cüa Chinh phü quy
dinh chi tiêt ye thi hành môt so diêu üa Lu.t Dat dai;
Can ctr Quyt djnh sé 48/2017/QD-UBND ngày 18/8/2017 cüa UBND
tinE Quàng Ngii ye vic ban hành Quy dinh ye bôi thuè'ng, ho trçl và tái djnh cu
khi Nlhà nuc thu hôi dat áp diing trên dja bàn tinh Quàng Ngãi;
Can cr Quyt djnh s 79/2017/QD-UBND ngày 12/12/2017 cüa UBND
tinh Quàng Ngãi Ban hành quy djnh trInh ti.r, thu tiic khi Nhà nuâc thu hôi dat áp
diing trên dja bàn tinE Quãng Ngãi;
Can cir Quy& dnhsê, 1868/QD-UBND ngày 26/10/2018 cüa Chu tjch
UBND tinh Quàng Ngäi ye Chu trixang dau tu dçr an Kênh thoát lfl h. lu'u suôi
Dông Vông.
Can cr Quy& djnh s 725/QD-UBND ngày 23/7/20 18 cüa CITÜ tjch
UBND huyn Miith Long ye vic giao dcm v chuân bi các d an dâu tii 2018 dê
thuc hiên dâu tu näm 2019;
Can cir Quyt djuh s 1170/QD-UBND ngày 19/12/20 18 ctta UBND tinh
Quàng Ngãi, ye vic giao kê hoch von dâu tu cong 2019;
Cn c Quyt dnh s 54/QD-UBND ngày 21/01/2019 c1ia UBND tinE
Quàng Ngi, ye vic phê duyt Kê hoch si ding dat nm 2019 cüa huyn Minh
Long;
Xét Th trInh s6 20/TTr-TNMT ngày 28/02/20 19 cUa phông Tài nguyen và
Môi trumg huyn ye vic xin ban hnh Thông báo thu hOi dat cüa to chCrc, h gia
dinE và cá nhãn dang quàn 1 sir dimg dat dê xây d1rng Cong trIuh: Kênh thoát 1 h.
imi Suôi Dông VOng.
Nay UBND huyn thông báo thu hi dt cita th chirc, h gia dinh và Ca nhãn
dang quàn 1 sü' diing dat dê xây dirng Cong trmnh: Kênh thoát lfl h. lu'u Suôi DOng
Vông, ci the nhu sau:
1. Tong diçn tich. dir kien thu hoi: 3.618,3 m2, Trong do:
A

•A

F

- Dt trng lüa

A•

r

73 0,3 m2

- Dt trng cay lâu näm

3 22,4 m2

- Dttrngcâyhàngnàm

536,1m2

- Dt & nông thôn

36,8 m2

- Dt giao thông

156

m2

- Datsongsuoi

1.714,8m

- Dt chua sü ding

121,9 m2

2. Dja dim xây dng: X Long Hip, huyn Minh Long.
3. L5 do thu hii: D xây dçmg KêIIE thoát lfl h. 1uu su& Dng Vông, xä
Long Hip nhrn gop phn hon thin ca s& ha thng 1c thut trung tam huyn Minh
Long theo quy h9ach, hinh thnh kiên true cnh quan, rnôi tnrèng do th, nng cao
chat luçxng dOi song nhn dn trong khu vçrc.
4. Thôi gian diu tra, khão sat, do dc kim dm: Dr kik thài gian thixc
hin cOng tác kiêm kê, áp giá bôi thuèng, h trçY và tái djnh cu và trhih cap thm
quyên phê duyt khoing thng 3/20 19.
UBND huyn Minh Long Thông báo d th chuc, h gia dInh, cá nhân
dang sir diing dat trong khu vçrc và các Ca quan, don vi; có lien quan biêt, thire
hin./.
Ncri n/i In:
- TT. HIJ, BDND huyn;
- CT, các PCT;
- Phông TN-MT huyn;
- Ban QLDA f)T XD&PTQE) huyn;
- UBND x Long Hip;
-VP: C,PCVP;
- Lu'u VT.

KT. Cliii TCH
Cliii TTCH

