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QUVET D!NH 
A 0 A A A A 9 0 A Ye viec thu hoi dat, chuyen mile dich sir diing dat, giao dat 

cho B Chi huy Quân sty tinh dé xây dtyng cong trInh: Thao tru*ng 
A A •A S 9 A huan Iuyçn chien thut Tieu doan hon hQp Dao Con Co 

UV BAN NHAN DAN TINH QUANG TR 

Can c& Lut To chzc ChInh quyn dja phu'o'ng ngày 19/6/2015; 

Can ci'LuçtDá't dai ngày 29 tháng 11 nàm 20]3, 

Can ci Nghj d.inh so' 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa GiInh pith quy 
dinh chi tiêt thi hành mót sO diêu ca Luát Dat dai; 

Can c' Nghj d/nh so' 01/20] 7/ND-CP ngày 06/01/2017 cüa ChInh phi su'a 
dOi, ho sung mç5t sO nghj djnh quy djnh chi tiêt thi hành Lut Dat dai; 

Can c' Thông tu' so' 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 ctaB5 tru'&ng Bç5 
Tâi nguyen và MOi tru'&ng quy djnh ye hO so' giao dat, cho thuC dat, chuyén myc 
dlch th dyng dat, thu hói dât, 

án ct Nghj quyé't so' 36/2019/NQ-HDND ngày 06/12/2019 cia HDND 
tinh ye vic thông qua danh myc các dt an can thu hOi dat và các dr an cO th 
dung dat trOng lza, dat rimgphOng h vào các myc dIch khác trong nàm 2020; 

2ãn ci Quylt d.inh so' 1935/QD-UBND ngày 20/7/2020 cüa UBND tinh ye' 
viéc chuyên tiêp dr an vào ké hogch th dyng dat nám 2020 huyn DOo Con C'O; 

Xét hc so' xin giao da't cüa Bç5 Clii huy Quan sy tInh và d nghj cza Giám 
&3c SO' Tài nguyen và MOi tru'O'ng tgi TO' trinh sO 2248/TTr-STNMT flgày 
27/7/2020. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Thu hi 36.603m2  dt (bao gm: 36.375m2  dt rung phông h, 
228m2  dat giao thông) cüa UBND huyn Dão Con Co dang quán 1, sir diing; 
thuc các thira 9, 35, k3 - t ban do dja chInh sO 03 cüa huyn Dão Con CO dé 
xây dirng: Thao trung huân 1uyn chiên thut Tiêu doàn hon hqp Dâo Con CO. 

Vi trI, ranh giâi khu dt thu hi duçic xác djnh theo ban d khu dt do Cong 
ty TNHIH MTV Tii van Do dc ban do Tiên Phát 1p ngày 20/11/2019, dirçc Sâ 
Tài nguyen và Môi trthng xác nhn ngày 27/7/2020. 

Diu 2. Cho phép chuyn di mc dIch sü diing 36.375rn2  dt thng phOng 
ho (dat trOng không cO rung) sang dat phi nông nghip dé xay dirng: Thao 
truOng huân 1uyn chiên thut Tiêu doàn hon hc'p Dâo Con CO. 



HàS5'&ng 

Diu 3. Giao cho Bô Chi buy Quân sr tinh s& diing 36.603m2  dat, thuc 
thira so 82 - t bàn do dia chinh so 03 cüa huyn Dão Con Co (duqc thu hôi và 
chuyên dOi m1ic dIch scr diving tai Diêu 1, Diêu 2 Quyêt djnh nay) dé xây dirng: 
Thao trung huân 1uyn chiên thut Tiêu doàn hon hçip Dão Con CO. 

- Miic dIch sr diing : Dt quc phOng. 

- Th&i han  sr dung : Lâu dài. 

- HInh thirc giao ctt: Nhà giao dt không thu tin sir ding dat. 

- Vj trI, ranh giâi khu dt giao thrçc xác djnh theo bàn d khu dt do Cong 
ty Cong ty TNHH MTV Tu van Do dac  bàn do Tiên Phát 1p ngày 20/11/20 19 
ducrc Si Tài nguyen và Môi trwing xác nhn ngày 27/7/2020. 

- Sau 12 tháng k tir ngày di.rçic giao dt tai  thrc dja ma Bô Chi huy Quân 
s1,r tinh khong sCr diing hoc si:r ding không dOng miic dIch dtrçic giao thI Nba 
ni.rc së thu hôi dat theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 4. Giao nhim vv cho các don vj CO lien quan chju trách nhim t 
chirc các cong vic sau day: 

1. Sâ Tài nguyen và Môi trtxO'ng: 

- Thông báo cho B Chi huy Quãn sr tinh np phi, 1 phi theo quy djnh; 

- Trong thi han  không qua mi.räi (10) ngày lam vic, to chi.rc bàn giao dat 
trén thrc dja cho B Chi huy Quan sir tinh st:r diing. 

2. UBND huyn Dão Cn Co có trách nhim niêm yet Quyét djnh nay tai 
trii s& UBND huyn, tai  noi sinh boat chung cOa cong dOng dan cu có dat thu 
hOi. 

3. Van phOng Däng k dAt dai tinh th%rc hin vic chinh 1 h so dja chinh. 

4. Van phOng UBND tinh chju trách nhim di.ra Quy& djnh nay len Trang 
thông tin din tir tinh 

Diu 5. Quyt ctjnh nay có hiu lirc k tur ngày k. 

Chánh Van phOng UBND tinh, Giám d& các So: Tài nguyen và MOi 
trithng, Nông nghip và Phát triên nông thôn, Chü tjch UBND huyn Dáo Con 
CO, Giám dôc Van phOng Dang k Dat dai tinh và Chi huy tnrOng Bô Chi huy 
Quân sr tinh chju trách nhiém thi hành Quyêt djnh này./. - 

Noi nl:ân: 
- Nhix Dieu 5; 
- Trung tam tin hQc tinh; 
-Li.ru: VT,Th. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 7' 
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