UY BAN NHAN DAN
HUYEN MINH LONG

CONG HOA xA IIQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phñc

S: (4 /QD-UBND

Minh Long, ngày.<'J'( tháng 01 nárn 2019

QUYET DNH
V vic giao dt cho ông Nguyn Ng9c Du

UY BAN NHAN DAN HUYEN MINH LONG
Can cir Luât To chü'c ChinE quyn dja phu'o'ng ngày 19/6/20 15;
Can cu Lut Dt dai ngày 29/11/2013;
Cànciir Nghj dnh s 43/2014/ND-CP ngày 1 5/5/20 14 cña ChInh phü Quy
dinh chi tiêt thi hành môt so diêu cüa Luât Dat dai;
Can cu' Ngh djnh s 01/20171ND-CP ngày 06/01/2017 cüa ChInh Phü
sira dôi, ho sung rnt sO Ngh drih quy djnh chi tiêt thi hành Lut Dat dai;
Can cur Thông tu s 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cña B Tài
nguyen và Môi trithng Quy djnh ye ho so' giao dat, cho thuê dat, chuyên mic
diich sur ding dat, thu hôi dat;
Xét Th trInh so 100/TTr-UBND ngày 06/12/2018 cüa UBND xã Thanh
An ye vic giao dat cho h gia dInh cá nhân; Th trmnh so 03/TTr-TNMT ngày
07/01/2019 cüa phông TN&MT huyn ye vic dê nghj giao dat san xuât nông
nghip cho ông Nguyen Ngpc Due,
QUYET JMNH:
Diêu 1. Giao cho ông Nguyn NgQc Due, sinE nàm 1943, chü'ng minh
nhan dan so 210742244, cap ngày 24/3/2009, noi cap Cong an tinh Quàng Ngãi;
da chi thithng trü: Thôn Go Rc, xã Thanh An, huyn Minh Long.
- Din tIch giao: 671,8 m2 (sau tram bay mu'o'i mó'tphdy tam met vuong,);
thuôc thüa dat sO 233, t bàn do sO 37; da chi thura dat: Thôn Go Rc, xä Thanh
An, huyn Minh Long.
- Loai dt duoc giao: EMt trng cay lâu näm; thô'i hn giao dt: 50 nám, k
tilt ngày ban hành Quyêt djrih nay.
- Vi trI, ranh gió'i, din tich thüa dt dixçic xác djnh theo tè' trIch lirc bàn d
da chInh do Van phông dang k) dat dai tinh - Chi nhánh Mirth Long thrc hin
ngày 28/12/20 18.
- HInh thurc giao dt: Nlhà rnxó'c giao dt khOng thu tin sur ding dat.
Diéu 2. Giao cho phông Tài nguyen và MOi trithng huyn, Phó Giám dc
Van phông Dàng k dat dai- Chi nhánh Mirth Long, Chili tjch LJIBND xã Thanh
An thurc hin các cOng vic sau day:

1. Thông báo cho ngui ducic giao dt np tin sir ding dt, phi và 1 phi
theo quy dlnh cüa pháp 1ut (neu co).
2. Xác djnh ci th rnôc gith và giao dt trên thirc da.
3. Trao Giãy chtrng nhn quyn si1 dung dt cho ngu'èi sr ding dt dã
hoàn thành nghia vi tài chinh theo quy djnh.
4. Cp nhât, chinh 1 h sa dia chinh.
Diu 3. Quyt dnIi có hiu 1irc thi hành kê tr ngày k.
Biu 4. Chánh Van phông HDND&UBND huyn; Thu tru'&ng các Ca
quan: Tài nguyen vã Môi truông huyn, Van phông Dàng k dat dai tinh Quãng
Ngãi- Chi nhánh huyn Mirth Long; Chu tjch UBND xã Thanh An Va ông
Nguyen Ngpc Du chu trách nhirn thi hành Quyêt dnh này./.
No'i nhân:
- Nhu diêu 4;
- CT, các PCT;
- VP: PCVP;
-LuuVT.
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