
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
HUYN DAN PHU'QG Dc fp - Tir do - Hanh phác  

S: /QD-UBND Dan Phu'cmg, ngày  ,Sff  tháng O'l'näm 2021 

QUYET D!NH 
Ye vic diu chinh myc dIch sü' dyng dat cüa ông L Xuân Huong trong Quyt 

djnh so 4935/QD-IJBND  ngày 19/6/2020 cüa TJBND huyn Dan Phlr9ng 

UY BAN NHAN DAN HUYN DAN PHIIQNG 

Can thLuat T chic ChInh quyn diaphirang  ngày 19/6/2015; Lut s&a di, 
bó sung m5t so diêu cza Luçt TO chic ChInh pith và Lut To chic chInh quyn dja 
phitong ngày 21/11/2019; 

Càn c& Lut Da't dai ngày 29/1 1/2013, 

Cán c&Nghj djnh sO 43/2014/ND-cP ngày 15/5/2014 cia ChInhphz quy djnh 
chi tiét thi hành môt so diêu cia Luát Dt dai, 

Can th Nghj d•inh sO 01/2017/ND-C'P ngày 06/01/2017 cza C'hInh phz s 
dOi, bó sung m5t sO Nghj djnh quy d/nh chi tiét thi hành Luçt Ddt dai, 

Can c& Thông tie so 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa Bó tnt 
Tài nguyen và MOi tnrôiig quy djnh ye hO scrgiao dat, cho thuê dat, chuyen myc 
th dyng dat, thu hOi dat; 

Can c& Quyt dinh s 11/201 7/QD-UBND ngày 31/3/2017 cia UBND thành 
phO Ha Ni ye vic ban hành Quy djnh mç5t sO nói dung ye thu hOi dOt, giao dOt, cho 
thuê dOt, chuyén muc dIch th dung dOt dé thyc hiên dy an dOu tie trên d/a bàn thành 
phO Ha Nói; 

COn cl. Quyét dinh sd 18/2008/QD-UBND ngày 29/9/2008 cia UBND thành 
phO Ha Ni ye vic ban hành Quy d/nh v bi thirthig, hO trcl và tái din/i Cu' trén dja 
bàn thành phO Ha Ni, 

COn c& Quyét d/nh sd 4024/QD- UBND ngày 23/10/2014 cia UBND huyçn ye 
vWcphê duyt cho 211 h xO TOn Lp cO dOt nOngnghip b/thu hOi dwcxc tiêu chuOn 
dat djch vy din tIch 6231,21 m2  tgi khu Pheo, DOy, Ba Da,xO TOn Lap;  Quyêt djnh 
sO 4025/QD-UBND,ngày 23/10/2014 cia UBND huyn ye vicphê duyt cho 309 
h xO TOn Lp cO dOt nOng nghip b/thu hói dtrc tiêu chuOn dat djch vy, dOt a din 
tIch 22.225 m2  tai khu Pheo, Day, Ba Da, xO TOn Lap;  Quyet cl/nh sO 4179/QD-
uBND ngày 25/11/2015 cia UBND huyn ye vicphê duytcho 15 h3 xO TOn Lop 
có dat nOng nghip bi thu hói dircrc tiêu chuOn dOt dich vu, dat & din tIch 626 m2  tai 
khu Pheo, Day, Ba Da, xO TOn Lap; 

Thyc hin Thông báo sO 2134/TB-UBND ngày 08/11/2018 cia UBND 
huyn két lun Hi ngh/ C/in tjch, cOc Phó Chz tjch UBND huyn ye vic giao 
dt d/ch vy, dat 0' xO TOn Lap,  huyn Dan Phircing, thành phO Ha Nç5i, 

Xét Don d ngh/ cza Ong Lj XuOn Hirong, dia chi. Cym 10, xO TOn L2p; 



Xét Báo cáo s ]000/BC-TNMTngày 25/12/2020 cza Phông Tài nguyen và 
Mói tru&ng ye kêt qua xác minh dan dê nghj cia 08 óng, bá, dja chi: Cum 10, xd 
Tan Lap,  huyn Dan Phwcing, thành ph Ha Ni, 

H5i nghj Chi tich, các Phó Chi tjch UBND huyn hcrp ngày 18/01/202 1 
thó'ng nhât, nhát tn. 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Diu chinh m11c dIch sfr diing dAt cüa ông L Xuân Hrnmg trong Quyt 
djnh so 493 5/QD-UBND ngây 19/6/2020 cüa UBND huyn Dan Phuçmg nhi.r sau: 

Mijc djch si:r diing dAt trong Quyt djnh s 493 5/QD-UBND ngày 19/6/2020 

cüa UBND huyn Dan Phuçmg là: Miic djch si:r diing dAt djch vi nay diêu chinh 
thành mic dIch sir diing dat a nông thôn. 

L do diu chinh: Quyt djnh s 4025/QD-UBND ngày 23/10/2014 cüa 

UBND huyn v vic phê duyêt cho ông L Xuân Huong có dAt nông nghip bj thu 

hi duçic tiêu chuAn dAt ti khu Pheo, Day, Ba Da, xä Tan Lip. Tuy nhiên ngày 

19/6/2020 UBND huyn ban hành Quyt djnh s 493 5/QD-UBND v vic giao dAt 

cho ông L Xuãn Hucmg mlic dIch si:r diing là dAt djch vi.i. 

Các ni dung khác trong Quyêt dinh s 493 5/QD-UBND ngày 19/6/2020 cña 

UBND huyn Dan Phuçing duçic gilt nguyen. 
Diu 2. Quy& djnh nay có hiu lirc k tü ngày k. 
Chánh Van phông I-IDND 'và UBND huyn, Trtnmg phông Tài nguyen và 

Môi truäng, Trisâng Chi ci1c Thuê, Giám dôc Van phông Däng k dat dai Ha Ni-
Chi nhánh huyn Dan Phuçing; Chü tjch UBND xã Tan Lip và ngi.thi duçc giao dãti 
có ten ti Diêu 1 chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay. 

Van phông HDND và UBND huyn chju trách nhim dua Quyt djnh nay len 

Cong thông tin din t1r cüa huyn./. 

No'i n/ian: T -  -J AN NHAN DAN 
- Nhix Diu 2; -ttT 'TICH 
- Lru VT, ThMT / 11OJ TICH 

Nguyn Thc Hang 
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