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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
TINH QUANG TRI
Dc Ip - Ti do - Hnh phñc
S&457QD-UBND

Quáng Tr, ngày3 thang6 Mm 2021

QUYET D4NH
V vic thu hi mt phn din tIch dat dä cho Cong ty TNHH MTV
Cao su Quãng Trj thuê ti xä Phong BInh, huyn Gio Linh
UY BAN NHAN DAN TINH QUANC TR!
Can cz Luat Td chác chInh quyn dja phiwng ngày 1 9/6/2015,
Can ci- Lut Dct dai ngày 29 tháng 11 Mm 2013;
Can ci Nghj dinh s 43/2014/ND-C'P ngày 15 thcng 5 nárn 2014 cüa GhInh
phü quy dinh chi tiêt thi hành mót so diéu cia Luát Dat dcii; Nghj djnh so
01/2017/ND-C'P ngày 06 tháng 01 nám 2017 cüa ChInh phü tha dói, bó sung mót
sO Nghj thnh quy djnh chi tiét thi hành Lut Dat dai và Nghj djnh so 148/2021/NDP ngày 18 tháng 12 Mm 2017 cüa C'hinh pht tha doi, bô sung m5t sO Nghj djnh
quy djnh chi tiêt thi hành LutU Dat dai,
Can ci ThOng tw s 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 Mm 2014 cza B5
tritO'ng B3 Tài nguyen và Moi trwO'ng quy djnh ye hO sa giao dat, cho thuê dat,

chuyën myc dIch sü dyng dat, thu hói dat;
Xét h sci xin trá lai ddt ca Cong ty TNHH MTV cao su Quáng Trj và d nghi
cza Giám dOc S Tài nguyen và MOi tru&ng tgi Tô trInh sO 1955/TTr-STNMT ngày
21 tháng 6 Mm 2021.
QUYET JMNH:
Biu 1. Thu hi 437.695 m2 dt cüa Cong ty TNHH Mt thánh vien Cao su
Quâng Trj dang quân 1, sCr dtng tai xa Phong BInh, huyn Gio Linh dê giao ye dja
phucmg quán 1, trong do:
- Tai x Gb Phong (cü): 134.823 m2 (Bao gôm: Dt trng cay lâu nàm
126.626 m2; dat thng san xuât: 8.197 m2), dã duqc S& Tài nguyen và Môi tri.r&ng
cap dôi Giây ching nhn quyén si:r dung dat, quyên s hQu nhà a và tài san khác
gàn lien vci dat so BB 820231 ngày 14/10/2020, duc Van phOng Däng k dat dai
tinh chInh 1 ngày 11/6/2019.
- Tai xã Gio BInh (cü): 302.872 m2 (Bao grn: Dt trng cay lãu nãm 289.707 rn2;
dat rirng san xuât: 13.165 m2), dâ di.rçic So Tài nguyen vá Môi tri.rOng cap dôi Giây
chfrng nh.n quyên sCr diing dat, quyên sO hthi nba & và tài san khác gän lien vOi dat so
BB 820253 ngày 14/10/2020, duçic Van phOng Däng k dat dai tinh chInh l ngây
11/6/2019.
L do: Cong ty TNHH Mt thânh vién Cao su Quãng Trj giao trâ l.i phân din
tIch dat cho dja phucing quãn I dê phiic vii xây drng nông thôn rnâi.
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Vi trI, ranh gi&i khu dt thu hi duoc xác djnh theo t& bàn d tliira dt, t' 1
1/2.000 do Van phong Dàng k dat dai tinh Quáng Trj l.p ngày 2 1/10/2020, duqc
S Tài nguyen và Môi tnrng xác nhn ngày 21/6/2021.
Diu 2. Giao nhiêrn vu cho các don vi, t chirc thirc hin vic thu hi dt, ci
the nhtx sau:
1. S& Tài nguyen và Môi tru&ng t chtrc thu hi dt tai thirc dja d giao dja
pht.rong quãn 1; k 1i hçp dông thuê dat vi Cong ty TNHH Mt thành viên Cao
su Quàng Trj.
2. Van phông Dàng k dt dai thirc hin chinh 1' hoc hi.rOng dn cp di 1i
giây chirng nhn quyên scr diing dat, quyên sa hru nhà a vâ tâi san khác gàn lien vài
dat cho Cong ty TNHH Mt thành viên Cao su Quáng Tn; chinh 1 ho sci dja chinh
theo quy djnh.
3. UBND huyn Gio Linh chi dao UBND xa Phong Blnh quán 1 qu dat thu
hôi, thuc hiên xây dung kê hoach dua vào sr dyng phyc v1i xãy dirng nông thôn rnâi
theo quy djnh.
4. UBND xã Phong BInh quàn 1' cht ch qu9 dt thu hM, xây dirng kêhoch
dua vào sir dung phyc vi xây drng nông thôn rni trInh cap có thãin quyên phê
duyt theo quy dinh; niêm yet Quyêt djnh nay ti try s UBND xã, hi tn.rè'ng sinh
ho?t chung cOa cong dông dan cu noi có dat thu hôi.
5. Cong ty TN}IH Mt thành viên Cao su Quàng Trj xir l tãi san trên dt; bàn
giao dat cho dja phuong quán 1; k 1i h9p dôn thuê dat Va thirc hin thu tyc
chinh l' Giây chü'ng nhn dâ cap hoc 1p ho so cap dôi Iai Giãy chrng nhn theo
quy djnh.
6. Van phông UBND tinh có trách nhirn däng Quyt djnh nay trên Trang
Thông tin din tr tinh.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc k tü ngày k.
Chánh VAn phông UBND tinh, Giárn dc So Tài nguyen và Moi tru'Ong, Giám
dôc SO Nông nghip và Phát trién nOng thôn, Cyc truOng Ciic thuê, Chü tjch UBND
huyn Gio Linh, Chü tjch UBND xA Phong BInh, Giárn dOc VAn phông DAng k dat
dai tinh, Tong Giám dôc Cong ty TNHH Mt thành viên Cao su Quãng Trj và Thu
truOng các don vj Co lien quan chju trách nhim thi hành Quyet djnh nay.!. 1/Noi h/san:
- Nhtr Diêu 3;
- Trung tarn tin h9c tinh;
- Lisu: VT, Th./'
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