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CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIJT NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc
Tây Ninh, ngày

tháng 10 nárn 2018

KE HOACH
V vic thu hi dt, diu tra, khão sat, do dic, kiêm dm dtl vOi phn din tIch dt
1 cüa Cong ty TNHH MTV khai thác thüy 19'i Du Ting - Phtrc
thuc quyn quãn
Hôa d thrc hin dir an Nhà may din mt trôi Tan Châu 1

Cn cic Lut Dttt dai ngày 29/11/2013;
Can cü Ngh dlnh s 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2015 cUa Chinh phU quy
djnh chi tit thi hành mt s diu cüa Luât Dt dai;
Tv trInh s
Xét d nghj cüa Giám dc S& Tài nguyen và Môi tru&ng ti
5479/TTr-STNMT ngày 28 tháng 9 nm 2018, UBND tinh ban hánh K hoach thu
hi dt, diu tra, kháo sat, do dac, kim dm d thixc hin du an Nhâ may din mt
tthi Tan Châu 1 nhu sau:
I. Mtc dIch, yêu cu
1. Miic dIch
th, bi thu?ing,
I ,ãm cd sâ pháp l tnrâc khi trin khai các thU tVc v thu hi
co) d thrc hin du an
h trq và tái djnh cu dSi vOi ngtrèi có dt bj thu hi (nu
Nhà may din mt trôi Tan Châu 1.
2. Yêu cu
Thrc hin thu hi dAt, 1p phuYng an bi thtthng, h trçl, tái djnh cu dM vâi
ngu có dAt bj thu hM dUng theo quy djnh cUa Lut DAt dai 2013; Nghj djnh s
14 cUa ChInh phU v vic quy djnh v bi thuông, h
47/2014/ND-CP ngày 15/5/20
s6 01/2017/ND-CP ngày
trçY, tái djnh Cu khi Nhà nuàc thu hM dAt; Nghj dnh
06/01/2017 cUa ChInh phU v stra di, b sung mt s Nghi djnh quy djnh chi ti&
37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 cUa B
thi hành Lut DAt dai; Thông tu s6
Tài nguyen và Môi trumg v vic quy djnh chi ti& v bi thu&ng h trq, tái djnh
cu khi Nhà nuâc thu hi dAt; Quyt djnh s 17/201 5/QD-UBND ngày 02/4/2015
cUa UBND tinh Tây Ninh v vic quy djnh mt s chInh sách bM thuOng, h trq,
tái djnh cu khi Nhà nuOc thu hi dAt trên dja bàn tinh Tây Ninh.
II. Ni dung
D th1rC hin dir an Nhâ may din mitt trii Tan Châu I
1. L do thu hM dAt:
tai khu virc h D&u Tiêng, huyn Tan Châu, tinh Tây Ninh.

2. Dia diem khu dt thu hôi:
- Diên tIch dAt du kin thu hi: 600.000,0 m2 (60,0 ha).
- Vj trI dAt thu hi: Xã Tan Thành, huyn Tan Châu, tinh Thy Ninh.
- Loti dAt dang sl:r dung: DAt ban ngp t1r cao trinh 23.5 m xung 20.2 m ti
khu vrc lông ho Dtu Ting do COng ty TNHH MTV khai thác thUy 1i Du Ting
- PhtrOc HOa quán 1 thuc da phn tinh Tây Ninh.
- Ngun gc dAt: Din tIch dAt thu hi n.m trong tng din tIch 202.604.764,7
m2 d duçic UBND tinh giao cho Cong ty TNHH MTV Khai thác thus' 1çi Du Ti&ng
quãn 1' theo Quyt djnh s 2812/QD-UBND ngày 09/12/2014.
3. Thô'i gian diu tra, khão sat, do dc, kiêm dm:
Thii gian t chirc diu tra, kháo sat, kim dm bAt dAu tir ngày trin khai
thông báo thu hi dAt dn khi cO quy& djnh thu h& dAt, chm nhAt 11 90 ngày di
vài dat nông nghip và 180 ngây di vài dAt phi nông nghip.
4. Dir kin k hoich di chuyên, b tn tái dlnh cir: Không
5. Giao nhim vy Ip, thyc hin phuo'ng an bi thu*ng, h trç và tái djnh cu
- Si Tài nguyen và Môi twng: Tham muu UBND tinh ban hânh Thông báo
thu hi dAt; Quy& djnh thu hi dAt. T chtrc thAm dnh phucing an bi thung, h
trçi trInh UBND tinh phê duyt theo thAm quyn.
- Trung tam Phát trin qu dAt - Chi nhánh ti Tan Châu: Phi hçip cac t
chüc, cion vj lien quan thrc hin vic diu tra, do dc, kim dm, th6ng kê tài san
có trên dAt; 1p phuong an bi thu&ng, h trçl trinh cAp thAm quyn thAm djnh theo
quy dinh.
- Các cc quan, dcrn vj, Ca nhân có dAt bj thu hi có trách nhim cung cAp các
tài 1iu lien quan dn dAt Va tâi san gAn 1in vâi dt; phi hqp vâi Trung tam Phát
trin qu dAt - Chi nhánh t1i Tan Châu diêu tra, khão sat, do dc xác dnh din tich
dAt, thông kê tài san khác gAn lin vâi dAt dcing theo quy djnh pháp lut hin hành.
Ill. To chfrc thirc hin
- Can cü vào K hoch nay, Sâ Tài nguyen và Môi tru&ng, Trung tam Phát
trin qu5' dAt Chi nhánh t?i Tan Châu, UBND huyn Tan Chau,Công ty TNHH
MTV Khai thác thus' lqi Du Ting - Phurc Ho, Cong ty C phn Nang 1ung
Tan Châu, các th chüc và cá nhân cO lien quan chju trách nhim trin khai thirc
hin theo quy djnh.
- Cong ty C phtn Näng hrçing Tan Châu phi hçip vâi Trung tam Phát trin
qu dLt Chi nhánh tai Tan Châu 1p phumg an bi thuing, h trç, tái djnh cu (nu
co), trInh cAp th&m quyên thAm djnh và phê duyt d toán, phtxcing an bi thumg
và chu trách nhim kiém tra kt qua thi,rc hin. B trI vn kjp thi d chi trã bôi
thi.r?m, h trçl, tái djnh cu theo quy djnh.
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- Trong qua trInh trin khai thirc hin nu có kILO khän, vuâng m&c thl báo
cáo v UBND tinh d kjp th?ii tháo gc, chi dklo thrc hin./.
Nol
- Nhu Mc III k hooch;
- CT, các PCT UBND tinh;
- Lanh do VP, KIN;
- Luu: VT.
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