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S& F.T. 4/QD..UBND

Gia Nghza, ngàyi. .5 tha'ng - na/n 2021

QUYET D!NH
Ve vice thu hoi dat de xay dirng Hçi tru'o'ng
T dan ph Nghia TIn, phuông Quãng Thành
A
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Can cu' Lugt To chu'c chznh quyen d!a phwo'ng, ngay 19/6/2015 va Lugt
sia &51, bô sung mt so diêu cüa Lut To chi'c Chinh phi và Lut TO chic
chInh quyên djaphuzrng nám 2019;
Cánczr LugAt so 47/2019/QHJ4, ngày 22/11/2019 cia QuOc h5i ye vic
tha dOi, bO sung m3t sd diêu cia Luat to chi'c ChInh phü và Lut td chtc chInh
quyên djaphuring;
Can ct'LuçtD& dal ngày 29/11/2013;
Cánci'Nghf a'jnh SOA 43/2014/ND-CP, ngày 15/5/2014 cia ChInhph2 quy
djnh chi tiêt thi hành mçAt so ã'iêu cia Lut Dat dai ngày 29/11/2013;
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Can cii' Nghj djnh sO' 47/2014/ND-CF ngày 15/5/2014 cza ChInh phi,
Quy djnh ye bOi thu'O'ng, ho trcr và tái d/nh cu' k/i Nhà nuác thu hOi dat;
Cvän cz Nghj djnh sO" 01/2017/ND-cF, ngày 06/1/2014 cáa 'hInh phi v
vic tha dOi, bO sung mç$t sO nghj djnh quy djnh chi tiêt thi hành Lut Dat dai,
Can cz Thông tu' sO' 30/2014/TT-BTNMT, ngày 02/6/2014 cña B5 Tài
nguyen Môi trwOn' quy a5jnh ye hO so' giao dat, cho thuê dat, chuyên mc dIch
th dyng dat, thu hOi dát,
Can th Nghj quylt so' 119/NQ-HDND, ngày 11/12/2020 cia Hi dO'ng
nhán dan tin/i Dák Nông, ,thong qua danh myc các dr an can thu hOi dat, chuyên
myc dIch th c4ing dat dê phát triên kinh tê - xã hi vi lQ'i Ich QuOc gia, cOng
c3ng trên dia bàn tinh Dák Nông nám 2021;
Cán ci Quyt d/nh so1 270/QD-UBND, ngày 24/02/2021 ca UBND tinh
Dák Nông, v vic phê duyt Kè hogch si, dyng dáct nàm 2021 thành p/id Gia
nghi'a, tinh Ddk NOng,
Cän ci cong van sO' 2252/UBND-TNMT, ngày 21/10/2020 cza UBND
thành ph0 Gia Nghia ye vic xáy drng H3i trwO'ng TDP Nghia TIn, phu'&ng
Quáng Thành,
Cán ci Quylt djnh so' 1559/QD-UBND, ngày 28/12/2020 cüa UBND
thành phO Gia Nghi ye vic phê duyt Kê hooch thu hOi dat, diêu Ira, kháo sat,

do dgc, kim dê',n d xáy dyng H5i trwông Td dan pho' Nghia TIn, phw&ng
Quáng Thành, thành phô Gia Nghia, tinh Däk Nông;
Can cz'c Thông báo so' 71/TB- UBND, ngày 17/3/2021 cz'ia UBND thành
phô Gia Nghia ye vic thông bao thu hOi dat dé xáy dirng Hi tricàng To dan
phO Nghia TIn, phwO'ng Quáng Thành;
Theo dé nghj ca phOng Tài nguyen và MOi trwO'ng thành phô Gia Nghi
tgi TO' trinh sO 552/TTr-TNMT, ngày 25/6/202 1,
QUYET D!NH:
Diu 1: Thu hôi 1.000,1 m2 (B&ig chu Mt nghIn khOng tram phdy mç5t met
so 1,
vuông) dat nông nghip cüa h ông (bà) Dirong Thj Hing Anh, tti thira dat
rnánh trIch do dja chInh so 01-2021 (cia dOn,), tai to dan phô NgbTa TIn, phuè'ng
Quàng Thành, thành phô Gia Nghia.
L' do thu hi dt: D xây drng Hi trung T dan ph NghTa TIn, phung
Quãng Thành, thành phO Gia Nghia, tinh Dãk NOng.
Diu 2: Giao nhitrn vii cho các Co quan, t chirc t1c hin vic thu hi d.t,
cu the nhi.r sau:
1. Chü tjch Uy ban nhân dan phu6ng Quãng Thành có trách nhim giao
Quyêt djnh nay cho h ông (bà) Diro'ng Thi Hông Anh; tathng hqp h ông (bà)
Du'ong Tlij Hing Anli không nh.n Quyêt djnh nay hoc vng mt thI phái l.p
biên bàn; niêrn yet Quyêt djnh nay ti Tri sâ Uy ban nhân dan phuè'ng Quàng
Thành, ti noi sinh hot chung cüa cong dông dan cu phuô'ng Quãng Thành.
2. Van phàng 1-IDND-UBND thành phô Gia Nghia có trách nhiin dàng
Quyêt djnh nay trên trang thông tin din tr cüa thành phô Gia NghTa.
3. Giao cho UBND phuô'ng Quãng Thành din tIch d.t dã thu hi cüa h
ông (bà) Duo'ng Th! Hing Anh dê thirc hin di.r an.
Diêu3.
1.Quyt djnh nay có hiu hrc k tIer ngày k.
2. Co quan, cá nhân Co ten ti Diu 2 nêu trên chlu trách nhirn thi hành
Quyêt djnh nay.!.
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