CQNG HOA xA HQI CH1J NGHIA VIT NAM
Dc lap — T,r do — Hanhphüc

UY BAN NHAN DAN
TINHTAYNINH

Tdy Ninh, ngây 15 tháng JJZ) nàm 2018

S: 524 3 /QD-UBND

QUYET D!NH
V vic ep Giy chtrng nhn quyn sü' dyng dt, quyn sv hthi nhà & và
tài san khác gn Iin V 6t cho TrirorgMm non Phu&c Ninh
UY BAN NHAN DAN TINH
Can c1r Lust T6 chirc chInh quyn dja phucing ngãy 19 thang 6 näm 2015;
Can cr Lust DAt dai ngày 29 thang 11 näm 2013;
Can cir Ngh djnh s 43/2014/ND-CP ngày 15 tháng 5 näm 2014 cUa
ChInh phi v quy djnh chi tit thi hành mt s diu cüa Lut DAt dai;
Xét d nghj cüa Giám dc S& Tãi nguyen và MOi trtthng tinh Tây
Ninh tti T trinh s6 5678/TTr-STNMT ngày 10 tháng 10 nàm 2018,
QUYET OINH:
Oiêu 1. CAp GiAy chrng nhn quyn sr diing dAt, quyn si hUu nhà a và
tài san khác gAn 1in vói dAt cho Trueing Mm non Phuàc Ninh.
Hin dang sr ding 3.576 m2 dat thuc thxa dAt s6 520, t bàn d s 44 tai
Ap Phixóc Hip, xã Phuac Ninh, huyên Ducmg Minh Châu, tinh Tây Ninh.
Mc dIch si: diving: DAt xay drng Co sâ giáo due và dào t?o — DUD (Xây
dirng tnthng hQc).
Thii han scr dung dAt: Lâu dài.
Ngun g6c dAt: Nhà nuâc giao dAt khong thu tin si.:r diing dAt theo Quy&
djnh s 111 9/QD-UBND ngày 23/4/2018 cüa U ban nhân dan tinh Tây Ninh.
* Di vài din tich dAt nm trong 1 giói quy hoach là 309,6 m2, Tru&ng
Mm non Phuac Ninh chi drc phép sü dung giU nguyen hin trng, không
di.rqc xay dimg mâi Cong trInh trên dAt. Khi Nhà nuóc th%rc hin vic nâng cAp,
ma rng dirang sê thu hM theo quy djnh.
Diu 2. Sâ Tài nguyen và Môi trumg có trách thim thông báo cho T.:Jy
ban nhân dan huyn Ducing Minh Châu, Uy ban nhân dan xà Phi.râc Ninh d ding
k vào h so dja chinh Nhà nuâc cho Trtr&ng Mm non Phuâc Ninh.

Trinmg Main non Phuâc Ninh có trách nhim quân 1 và sfr ding dat
theo dung quy djnh cüa Lut D&t dai.
Diu 3. Chánh Van phông Uy ban nhãn dan tinh, Giám dc S& Tài
nguyen và Môi tnthng, Chü tjch Uy ban nhân dan huyn Ducing Minh Châu,
Chü tjch Uy ban nhãn dan xã Phuâc Ninh, Thu tru&ng các sâ, ban, ngành có lien
quan và Hiu truvng Tnthng Mm non Phuóc Ninh cn cir Quy& dlnh thi hãnh,
ktüngàyk
Noi nhin V
-NhtrDieu3;
- CT, các PCT UBND tinh;
- LD VP UBND tinh;
- CV Kinh t Nganh;
-Ltru:VT.
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