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Minh Long, ngàyI,4 tháng 11 nám 2018

QUYET JJJNH
Vê vic cho phép chuyên mIic dIch sfr ding dat ông Bñi Tr9ng Nghia,
thtrô'ng trñ tti Thôn Dip Thu'o'ng, xã Thanh An, huyn Minh Long
UY BAN NHAN DAN HUYEN MINH LONG
Can c Luât T chüc ChInh quyn dja phuong ngây 19/6/2015;
Can cir Lut Dt dai 2013 ngày 29/11/2013;
Can cir Nghj dnh s 43/2014/ND-CP ngày 1 5/5/20 14 cüa ChInh phü Quy
dinh chi tiêt thi hânh môt so diêu cüa Luât Dat dai;
Can ci'r Thông tu s 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa B tnrng
b Tài nguyen Va Môi trrthng ye hO so giao dat, cho thuê dat, chuyên mic dIch
s1r dçtng dat, thu hôi dat;
CAn c1r Quyt djnh s 137/QD-UBND ngãy 16/3/20 16 cüa UBND tinh
Quãng NgAi ye vic phê duyt Kê hoch sir diing dat nAm 2016 cüa huyn Minh
Long;
Xét T?i trInh s 105b/TTr-TNMT ngây 09/10/20 18 cüa phông Tài nguyen
và Môi trumg huyn ye vic de nghj cho phép chuyên mic dIch sü ding dat cüa
ông Büi Tr9ng Nghi'a, thu'ôiig trá ti Thôn Dip Thuçmg, xA Thanh An, huyn
Mirth Long,
QUYET D!NH:
Diu 1. Cho phép ông ông Büi Tr9ng Nghia, sinh nAm 1961, S chimg
mirth nhân dan: 211182422, cap ngày 24/3/2009 ti Cong an tinh Quãng NgAi;
dja chi tlnthng tri ti thôn Dip thu'ong, xA Thanh An, huyn Mirth Long, tinh
QuAng NgAi, ci the nhu sau:
- Thi:radAt s 252, tbân d s 27,
- Dia chi thira dt: thôn Diêp Thiio'ng, xA Thanh An, huyn MinE Long,
tinh QuAng NgAi.
- Duac phép chuyn tü dat trông cay lâu näm chuyn sang dat 6 ti nông
thôn vó'i din tIch 200 m2 (Hai tram met vuong),
- Thèi han sr dirng dt 6' ti nOng thôn: Lâu dâi,
- Vj trI, ranh gi6'i thira dt chuyk mçic dIch sii'r dyng, dLrgc xác dnh theo trIch
1ic bàn do dja chinh kern theo do VAn phông trIch luc bàn do dja chinh ngày
09/10/20 18.

Diu 2. Cäncr vâo Diu 1 cüa Quyt dnh nay, Phông Tài Nguyen và Môi
trung huyn phôi hgp vOi Van phông däng k2 dat dai tinh Quâng Ngãi - Chi
nhánh huyn Minh Long, UBN]I) xã Thanh An to chirc thirc hin:
1. Thông báo cho nguèi si1 dyng dt thirc hin nghia vi tài chinh theo quy
dinh;
2. Chinh 12 và trao Giy chimg nhn quyn sr ding dt cho ngu?ñ sir
ding dat dä hoàn thành nghTa vii tài chInh theo quy djnh;
3. Chinh 1 h so dia chInE.
lJiêu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k tir ngày k.
Diêu 4. Chánh Van phông HDND&UBNID huyn; ThU trtthng các co quan:
Tài Nguyen và Môi Tnràng, Chi cic Thuê huyn, Van phông däng k dat dai
tinh Quâng Ngãi - Chi nhánh huyn Minh Long; ChU tjch UBND xä Thanh An
vâ nguô'i sU dung dat có ten ti Diêu 1 chju trách nhim thi hành Quyêt djn1TI
nay.!.
Nci nhân:
- Nhu diêu 4;
- CT, các PCT;
-VP: PCVP;
- Lu'u: VT.
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