UY BAN NHAN DAN
HUY1N MINH LONG
So: ( /QD-UBND

cQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VI1T NAM
Dc 1p - Ti! do - Hnh phüc
Minh Long, ngày tháng 11 nám 2018

QUYET D!NH
V vic thu hi dt cüa bà Dinh Thj Long, thirb'ng trii tti thôn Ha Liit,
xã Long Hip, huyn Minh Long, tinh Quãng Ngäi
UY BAN NHAN DAN HUYN MINH LONG
Can ciii Lut T chiirc chInh quyn dia phuang ngày 19/6/2015;
Can ciii Diu 65 Lut Bat dai ngày 29/11/2013;
Can ciii Ngh djnh s 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cña ChInh phü Quy
dinh chi tiêt thi hành môt so diêu cüa Luât Bat dai;
Can ciii Nghi. djnh s 01/2017/ND-CP ngày 06/01/2017 cüa ChInh Phiii süa
dôi, bô sung mt so Nghi. djnh quy dinh chi tiêt thi hành Lut Dat dai;
Can ciii Thông tu s 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa B Tài
nguyen và Môi tru?mg Quy dinh ho so' giao dat, cho thuê dat, chuyên miic dIch
si:r diing dat, thu hôi dat;
Xét T?i trInh s 113 /TTr-ThTMT ngày 01/11/2018 cüa Phông Tài nguyen
và Môi trumg tri ye vic dê nghi thu hi dat cüa bà Dinh Thi Long, thuè'ng tniir
tii thôn Ha Lit, xa Long Hip, huyn Minh Long,
QUYET DNH:
Diêu 1. Thu hM 385 m2 (ha tram tam mtccli lam met vuóng dt & ti nông
thôn cüa bà Dinh Thi Long, thuc toàn b din tIch thiira dat so 445 ao dat so
28), t bàn dO sO 21, tti khu dan Cu tap trung thôn Ha Lit, xà Long Hip, huyn
Minh Long.
V trI, ranh gii, gii cn thiira dt b thu hi: Theo t trIch 1ic bàn d da
chInh do Van phông dàng k2 dat dai tinh - Chi nhánh Mirth Long 1p ngày
31/10/2018.
L do thu hi dt: Nguè'i suii ding dt tir nguyen trà 1i dat.
Diêu 2. To chiirc thirc hin:
1. Uy ban nhân dan xà Long Hip: Co trách nhim giao Quyt dnh nay
cho bà Dinh Thi, Long; truè'ng hç'p bà Birth Thi, Long không nhn quyet di,nh
nay hoc yang mt thI phài Ip biên bàn, niêm yet cOng khai quyêt di,nh tii trçi si
Uy ban nhân dan xà Long Hip và ti no'i sinE hot chung cUa cong dOng dan cu
no'i có dat bi thu hôi. Quàn 1 chat ch diên tich dat dã thu hOi.
2. Van phông däng k dt dai tinE Quàng Ngài - Chi nhánh huyn Mirth
Long cp nht, chinE 1 ho so' di,a chInE.

3. Van phông HDND&UBND huyn có trách nhim dàng Quy& djnh nay
trên trang thông tin din tr cüa UBND huyn.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tr ngây k.
Diu 4. Chánh Van phông HDND&UBND, Trrnng Phông Tâi nguyen và
Môi truè'ng huyên, Van phông däng k dat dai tinh Quáng Ngãi - Chi nhánh
huyên Minh Long, UBND xâ Long Hip vâ bà Dinh Thj Long chju trách nhim
thi hânh Quyêt djnh nay.!.
No'i nhân:
- Nhu' Diêu 4;
- CT, cac PCT;
- VP: PCVP;
-Lu'uVT.
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