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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi đất do UBND
Xu n Th i quản lý để thực hiện dự án
Khu trồng rừng gỗ lớn Hoàng Minh tại xã Xuân Thái, huyện Như Thanh
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Luật L

nghi p ngày 15/11/2017;

Căn cứ c c ghị định c a Chính ph :
43/2014/ Đ-C ngày 15/5/2014
quy định chi ti t thi hành
t s điều c a Luật Đất đai; s 44/2014/ Đ-C ngày
15/5/2014 quy định về gi đất; s 45/2014/ Đ-C ngày 15/5/2014 quy định về
thu tiền s
ng đất; s 47/2014/ Đ-C ngày 15/5/2014 quy định về i thư ng
h tr t i định cư hi hà nư c thu h i đất; s 01/2017/ Đ-C ngày 06/01/2017
về s a đổi ổ sung t s nghị định quy định chi ti t thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ c c Th ng tư c a
Tài nguy n và
i trư ng:
30/2014/TTT T ngày 02/6/2014 quy định về h sơ gia đất ch thu đất chuy n
c
đích s
ng đất thu h i đất; s 33/2017/TT- T T ngày 29/9/2017 quy định
chi ti t ghị định s 01/2017/ Đ-CP ngày 06/01/2017 c a Chính ph s a đổi
ổ sung
t s nghị định quy định chi ti t thi hành Luật đất đai và s a đổi ổ
sung t s điều c a c c th ng tư hư ng ẫn thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Quy t định s 1582/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 c a
vi c ph uy t
h ch s
ng đất nă 2020 huy n hư Thanh;
The đề nghị c a Gi
đ c ở Tài nguy n và
875/TTr-STNMT ngày 11/9/2020.

t nh về

i trư ng t i T trình s

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thu hồi 290.000 m2 đất trốn thu c đối t n rừn sản xuất do
UBND xã Xuân Thái quản lý tại xã Xuân Thái, huyện Nh Thanh (theo đề xuất
của UBND huyện Nh Thanh tại Tờ trình số 106/TTr-UBND n ày 18/8/2020) để
thực hiện dự án Khu trồn rừn ỗ lớn Hoàn Minh.
- Vị trí, ranh iới khu đất đ c xác định theo Trích lục bản đồ địa chính số
301/TLBĐ, tỷ lệ 1/5.000 do Văn phòn đăn ký đất đai Thanh Hóa thu c S Tài
n uy n và M i tr ờn lập n ày 12/6/2020.
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Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, các đơn vị sau đây có trách nhiệm:
1. S Tài n uy n và M i tr ờn triển khai, kiểm tra việc thực hiện quyết
định thu hồi đất của UBND t nh ch đạo Văn phòn Đăn ký quyền sử dụn đất
trực thu c và các đơn vị có li n quan ch nh lý hồ sơ địa chính, cơ s dữ liệu địa
chính theo quy định của pháp luật.
2. UBND huyện Nh Thanh h ớn dẫn n N Hoàn Minh lập hồ sơ xin
thu đất; ban hành quyết định cho thu đất và cấp Giấy chứn nhận quyền sử dụn
đất cho ông Ngô Hoàng Minh theo đ n quy định của pháp luật và th m quyền
hoàn thành xon tr ớc n ày 10/10/2020.
3. Ông Ngô Hoàng Minh kh n tr ơn lập hồ sơ xin thu đất theo h ớn dẫn
của UBND huyện Nh Thanh để đ c cho thu đất theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ n ày ký ban hành.
Chánh Văn phòn UBND t nh, Giám đốc các S : Tài n uy n và M i tr ờn ,
N n n hiệp và TNT, Tài chính, Kế hoạch và Đ u t UBND huyện Nh Thanh
UBND xã Xuân Thái; ông Ngô Hoàng Minh và các tổ chức, cá nhân có li n quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Nh Điều 3 QĐ
- Chủ tịch UBND t nh (để b/c)
- L u: VT, NN.
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