CÔNG BÁO/Số 24+25/Ngày 22-5-2013

23

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ðỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1274/Qð-UBND

Bình ðịnh, ngày 15 tháng 5 năm 2013

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc thu hồi ñất và giao ñất cho UBND huyện Tuy Phước
ñể xây dựng khu dân cư tại xã Phước Hưng
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét ñề nghị của UBND huyện Tuy Phước tại Tờ trình số 51/TTr-UBND
ngày 04/4/2013 và của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 896/TTrSTNMT ngày 08/5/2013,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Thu hồi 819,5m2 ñất bằng trồng cây hàng năm khác do UBND xã
Phước Hưng quản lý thuộc các thửa ñất số 256 (tờ bản ñồ số 11), số 152 (tờ bản
ñồ số 28), số 855 (tờ bản ñồ số 02), số 678 (tờ bản ñồ số 04), số 30 (tờ bản ñồ
số 07), xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước và giao cho UBND huyện Tuy Phước
ñể chuyển mục ñích sang xây dựng khu dân cư tại xã Phước Hưng.
(Vị trí ranh giới các khu ñất ñược xác ñịnh theo trích lục bản ñồ ñịa chính
do UBND xã Phước Hưng lập, ñược Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
Tuy Phước xác nhận).
ðiều 2. Căn cứ vào ðiều 1 của Quyết ñịnh này, giao UBND huyện Tuy
Phước:
- Niêm yết công khai kế hoạch sử dụng ñất khu dân cư cho nhân dân ñược
biết; Thẩm tra, xét ñơn xin giao ñất, tổ chức giao ñất và ñấu giá quyền sử dụng
ñất cho các hộ gia ñình, cá nhân có nhu cầu xây dựng nhà ở; Chỉnh lý biến ñộng
ñất ñai theo quy ñịnh.
- Thu tiền sử dụng ñất, các khoản phí và lệ phí nộp vào ngân sách nhà nước
theo quy ñịnh.

