
U BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA WET NAM 
TINH QUANG TR! Bc lap - Ti1 do - Hnh phüc 

S:I9J57QD-UBNr Quáng Tn,  ngàyjo tháng,nam  2020 

QUYET DINH 
V vic chuyn tip dir an vão k hoch 

sr ding dt näm 2020 huyn Dão Cn Co 

u'c BAN NHAN DAN TINH QUANG TRI 

Can th Luát T cht'c chInh quyn dja phtwng ngày 19 tháng 6 nãm 2015; 
Can ci Luçt Dá't dai ngày 29 tháng 11 nám 201; 

Can c& Nghj djnh so 43/2014/ND-CF ngày 15/5/2014 cia hInh phi quy djnh 
chi tiêt thi hành môt so diêu cüa Luát Dat dai; 

Can cü' Nghi dinh s6 01/201 7/ND-CF ngày 06/01/2017 cüa hInh phz. sza &i, 
bô sung mç5t sO nghj cl/nh quy dinh chi tiêt thi hành Luát Dat dai, 

Can c& Thông tw sc 29/20! 4/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cia Bç5 trwáng Bç5 Tài 
nguyen và MOi tru'O'ng quy cl/nh chi tiét vic kIp' diêu chinh quy hogch, kê hogch st'r 
dyng dat; 

Xét d nghi cia Giám dc So Tài nguyen và MOi trwOng tgi TO trInh sd 
2084/TTr-STNMT ngày 14/7/2020. 

QUYET IMNH: 
A •. I A A A. A 1 S Dieu 1. Chuyen tiep dir an thao tnrang huan 1uyn chien thu?t cua tieu doan hon 

hçip Dao Con CO vao kê hoch sCr dung dat näm 2020 huyn Dáo COn Có, vâi din 
tIch sü ding 3,67ha. 

Diu 2. UBND huyén Dáo Cn CO cO trách nhim cong khai danh miic dir an 
di.rçc bô sung, báo cáo két qua thirc hin ké hoch sü ding dat theo ding quy djnh cüa 
pháp 1ut. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc k tr ngày k. 

Chánh Van phàng UBND tinh, Giám dc Sâ Tài nguyen vã Môi tnr6ng, Thu 
tru&ng các SOc Ban, ngãnh có lien quan, Chü tch UBND huyên Dáo Con CO và các to 
chi.'rc, Ca nhân có lien quan chju trách nhim thirc hin Quyét djnh nay. 

Van phOng UBND tinh chju trách nhim dixa Quyt djnh nay len trang thông 
tin diên tir tinh.I.41j.. 

Noi nh:mn: — TM. U'' BAN NHAN DAN 
- Nhtr Diu 3; KT. CHU TICH 
- Trung tam tin hQc tinh;

PHO CHU TICH  fti -LtxuVl,TN. 

Ha S5' Dng 
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