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UY BAN NHAN DAN
TINH TAY NINH

CONG HOA xA HQI CHU NGH!A VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc

S& 21a5/QD-UBND

Tay Ninh, ngàyi15' tháng 10 nám 2018.

QUYET ONH
V viêc thu hi 114.348,6 m2 8t ti xa An Cr, huyn Châu Thành
UY BAN NHAN DAN TINH
Can cü Lut Ti chüc chInh quyn dja phuang ngây 19/6/2015;
CAn cü Lut Et dai ngày 29/11/2013;
CAn cir Nghj djnh s6 43/20141ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phU quy djnh
chi tit thi hành mt set diu cUa Lut tht dai;
CAn cü Nghj djnh set 01/20171NE)-CP ngày 06/01/2017 cUa ChInh phü sCra dôi,
bet sung mt Nghj djnh quy djnh chi tit thi hành Lust Dat dai;
Xét d nghj cüa Giám detc S Tài nguyen và Môi tru&ng tai Th trInh
5544/TTr-STNMT ngày 02/10/20 18,
set

set

QUYET DNH:
Oiu 1. Thu heti 1 14.348,6 m2 dt (theo din tIch dt do dc thic t) tai xã An
Cci, huyn Châu Thành dâ duçc UBND tinh giao cho UBND huyn Châu Thành
quán 1 ti Quyt djnh set 2191/QD-UBND ngày 01/10/2014.
- L2 do thu heti dt: L giao Trung tam Phát trin qu dAt tinh quãn 19.
51 (t?Y bàn det
- Vj tn, ranh gii khu dAt di.rçic xác djnh ti các thira dAt
27) theo bàn TrIch do
07 (to bàn det
26),
18), thra dAt set 05 (t bàn det
chnh 19 bàn det dia chInh 100 SD/ID-CL, t' 1 1:4.000 do Cong ty TNHH MTV
Do dtc bàn det BInh An 1p ngày 20/9/2018 và diiçic SO Tài nguyen và Môi tnr.mg
set

set

set

set

set

set

thAm djnh ngày 02/10/2018
SO Tài nguyen và Môi tnr&ng,
Diu 2. CAn cir vào Diu 1 cUa Quyt djnh
IJBND huyn Châu Thành và VAn pFOng UBND tinh có trách nhim tet chüc thirc
hin CáC Cong vic sau:
1. SO Tài nguyen và Môi tri.rmg có trách nhim:
- Thông báo cho UBND huyn Châu Thành v vic thu heti dAt.
- Chi do Van phông DAng k9 dAt dai tinh thirc hin vic chinh 19 het s dja
chInh theo quy djnh.
- TrInh UBND tinh quyt djnh giao din tIch dAt thu heti cho Trung tam Phát
trin qu5 dAt tinh Tây Ninh quàn 19 theo quy djnh.
nay,

2. UBND Châu Thành có trách nhim:
- Xi:r 1 tài san trén dt d6i vôi phn din tIch dt 57.453,4 m (hin dang cho
các don vi thuc UBND cp xA canh tá nông nghip);
- Bàn giao din tIch dt thu hM theo quy djnh;
- Chi do thi.rc hin vic chinh 1 h so dja chInh theo quy djnh.
3. Van phông UBND tinh chju trách nhim dtra Quyt djnh nay len Cong
thông tin din t1r cUa UBND tinh.
Oiu 3. Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc Sô Tài nguyen và Môi
tnr&ng, Chü tjch UBND huyn Châu Thành, Chü tjch UBND xA An Co và Thu
tn.ning các don vj Co lien quan chju trách nhim thi hành Quy& djnh nay, k tü
ngày k.I.
Nul
- Nhi.r Diéu 3;
- CT, các PCI UBND tinh;
- LD VP + CV KTN;
- Ltru: VT. VP UBND tinh.
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