UY BAN NHAN DAN
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QUYET D!NH
V vic thu hi 6,40m2 dat ella ông (bà) Dào Thi Thira ti phtrô'ng Thng Nht
dê xây dirng cong trInh: Ihrô'ng Vö Van Tn,
thành phô Vung Tàu

UY BAN NHAN DAN THANH PHO VUNG TAU
Can cifr Lut T chirc chInh quyn dja phucmg ngày 19/6/2015;
Can cir Lut iMt dai ngày 29/11/20 13;
Can cü Nghj dnh 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cUa ChInh phU quy djnh
chi tit thi hành môt s diu cüa Luât Dt dai;
Can ci Nghj djnh 01/2017/ND-CP ngày 06/01/2017 cüa ChInh phü süa di,
b sung mt s Nghj djnh quy djnh chi tit thi hành Lutt Dt dai;
Can cü Thông tu s 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa B trithng B
Tài nguyen và Môi tnrng quy djnh v h sa giao dt, cho thuê dAt, chuyn mçic
dIch sü diing dAt, thu hi dAt;
Can cü Quyt djnh s 3815/QD-UBND ngày 29/12/2017 cüa UBND tinh Ba
Rja — VUng Tàu v vic phê duyt k hotch sü diing dAt näm 2018 cüa thành ph6
Vüng Tàu;
Can cir Thông báo thu hi Mt s 335 1/TB-UBND cüa UBND thành ph6
VOng Tàu ngày 14/6/2017 dê th%rc hin d an Dung Vô Van Tan, phumg Thang
Nhât, thành phô VUng Tàu và Thông báo so 411 0/TB-UBND ngày 24/7/2018 cUa
UBND thành phô ye vic diêu chinh Thông bão thu hôi dat so 335 1/TB-UBND
ngày 14/6/20 17 cUa UBND thành phô;
Xét dê nghj cüa phông Tài nguyen và Môi trung, thành phô VUng Tàu tai
T?x trInh s )5.L /TTr-TNMT ngày /18 /4/20 19,

QUYET DNH:
Diu 1. Thu hi 6,40m2 Mt cUa ông (bà) Dào Thj Thua, thuc thira 135, t
ban d dja chInh s 33, phumg Thng Nbt, thành ph Vllng Tàu (tuang 1rng thira
54/1 theo t ban d thu hM dAt). Kern theo s d vi trI thira dAt thu hi tT lê 1/200
do Trung tam k5 thuat tài nguyen và môi trithng trIch iyc và xü 1 ni nghip va
duçic Chi nhánh van phông dang k Mt dai thành pM Vung Tàu kirn tra, xác nhn
ngày 26/9/2018.
L5 do thu Mi dAt: Thu Mi Mt d thxc hin Cong trInh Dithng Vô Van Tn,
thành pM Vllng Tàu theo quy djnh tai dim b khoân 3 Diu 62 Lu@ Dt dai 2013.

Diu 2. Giao nhim vii cho các Co quan, t chCrc thrc hin vic thu hi dt ci
th nhu sau:
1.ChU tjch 1:Jy ban nhân dan phuing Thang Nhât có trách nhim giao Quyêt
dinh nay cho ông (bà) Dào Thj Thua va niêm yt cong khai Quyt djnh nay tai trii
sâ Uy ban nhân dan phung Thing Nht, dja dim sinh hot chung cüa khu dan cu
khu ph; Truèng hçp ông (bà) Dào Th Thua không nhn Quyt djnh nay hoc yang
m.t thI phãi 1p biên bàn có di din cUa T trung khu ph& UBMTQTVN phumg
Thing Nhât và các Ca quan Co lien quan theo quy djnh.
2. Van phOng Hi dông nhân dan và Uy ban nhân dan thành phô Vüng Tàu có
trách nhim dang Quyt djnh nay trên trang thông tin din ti:r cüa UBND thành ph&
3. Giao Trung tam phát triên qu' dt thành ph chju trách nhim phi hçip
UBND phu&ng Thng Nht quàn 1 chat chë qu5 dt dà thu hM.
Diu 3. Trong thai hn 90 ngày k tü ngày nhn dugc Quyêt dnh nay, nu
chua dông vói din tIch dt thu hôi, ông (bà) Dào Thj Thua ducc quyn khiu nti
theo quy djnh cña pháp 1ut. Trong khi ch? giãi quyM khiu nti, d nghj ông (bà)
Dào Thj Thua chap hành bàn giao dt theo quy dnh.
Diêu 4.
1.Quyêt djnh nay cO hiu li7rc k tr ngày k.
2. Các Trung phOng: Tài nguyen và MOi truOng, Tài chmnh - K hoach, Qun
l dO thij; Giám dOc Ban QLDA dâu tu xây dmg 2; Giám dOc Chi nhánh Van phông
dang k dat dai thành phô Vüng Tàu và co quan, cá nhân cO ten tai Diêu 1, Diêu 2
nêu trên chju trách thim thi hành Quyt djnh này.t,—
TM.UY BAN NHAN DAN
K[CHU TICH
CHU TICH

Nin1zn:
- Nhtr dieu 4;
- Hi dong bôi thir?mg, ho trçY, tái djnh Cu;
- Thanh tra thành phô;
- Luu : VT, TH. T.NgQc-mfr (2 bàn)
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