
U( BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN TNH GIA Dc Ip - Tir do - Htnh phüc 

S:5AG/QD-UBND Tinh Gia, ngàyAtháng nám 2019 

QUYET JJ!NH 

Phê duyt diêu chinh mt bing quy hotch khu xen eli cfra bà Tir 
thôn Trung ChInh, xã Hãi Hôa, huyn Tinh Gia 

Uc( BAN NHAN DAN HUYN TiNH GIA 

Can cr Lut t chüc chInh quyn dja phucmg ngày 19/6/2015; 

Can cir Lut Dtt dai 11am 2013 ngày 29/11/20 13; 

Can cü Ng djnh s 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü v quy 
djnh chi tit thi hành mt s diu cüa Lut Dat dai; Ngh djnh s 47/2014/ND-CP 
ngày 15/5/2014 cüa Chmnh phü ye bi thumg, h trg, tái djnh Cu khi Nhà nithc thu 
hi dat; Thông tir so 29/2014/Yf-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa B Tài nguyen va Môi 
truông quy djnh chi tiêt ye vic lap, diu chinh quy hoach, kê hoach si.'r diing dt; 

Can cir Quyt djnh s 1699/QD-TTg cüa ngày 07/12/20 18 cüa Thu tithng 
Chinh phU ye vic phê duyt diêu chinh, mô rng Quy hoach chung xây dçrng Khu 
kinh th Nghi Scm, tinh Thanh Hóa dn 11am 2035, tm nhIn dn näm 2050; 

Can cü mt bang quy hoach  khu xen cu cCra bà Tr thôn Trung ChInh, xâ 
Hôa, huyn TTnh Gia dugc UBND huyn Tinh Gia phê duyt ngày 23/6/20 17; 

Xét t?i trInh so 77/TTr-UBND ngày 12/7/2019 cüa UBND xã Hái Hôa 
vic d nghj phê duyt diu chinh mt bang quy hoach  phân lô xen cu khu v 
Rung Ging; khu v1rc cüa bà Tii, thôn Trung ChInh, xã Hài Hôa, huyn TTnh Gia; 

Theo d ngh cüa Truông phông Tài nguyen & Môi truông và Trung phông 
Kinh th - Ha tng huyn Trnh Gia, 

QUYET D!NH: 

Diêu 1. Phê duyt diêu chinh mt bang quy hoach  khu xen cu cüa bà Tr, 
thôn Trung ChInh, xã Hãi Hôa, huyn Ti'nh Gia, vi nhrng ni dung nhu sau: 

- Tng din tIch quy hoach là: 1 .550m2, trong do: 

- Dt & là: 850,72m2; gm 07 lô. 

- Dt giao thông là 699,28m2. 

(Co mgt bang quy hogch chi tilt kern theo) 

Diêu 2. Can Cu Diéu 1 Quy& djnh nay, cac dcin vj sau day có trách nhim: 

1. UBND xã Hãi HOa t chüc cong b quy hoach d nhân dan dugc bit và 
thirc hin; T chüc quail l mtt bang quy hoach,  s& diing dt theo quy djnh cüa 
pháp 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
TICH 

Nguyen Tiên Dung 

2. Các phông: Tài chInh K hoach,  Tài nguyen và Môi truông, Kinh t và 
Ht tng; Chi ciic thu huyn TTnh Gia cAn ci.'r vào chic näng, nhim vii huóng dn 
cho UBND xA HAi Hôa thirc hin cong tác quãn 1 quy hoich, quân 1 trt tir xây 
dirng; thirc hin du giá, thu tin si'r ding dt np vào ngân sách Nhà nithc theo 
quy dinh. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tr ngày k. 

Mt b.ng ctiêu chinh di kern Quyt djnh nay thay th cho mt btng quy 
hoach dirge UBND huyn Tinh Gia phê duyt ngày 23/6/20 17. 

Chánh van phông UBNID&HDND huyn, Tru&ng các phông: Tài nguyen và 
Môi trithng, Kinh t và Ha tng, Tài chInh - K hoach;  Truâng Chi ciic thu huyn 
Tinh Gia, Giárn dc Kho bac  Nhà nuOc huyn Trnh Gia, các ban ngành có lien 
quan và Chü tjch UBND xA Hái Hôa chju trách nhim thi hath quyt djnh nAy.!. 

Noi n/ian: 
- Nhu diêu 3 QD; 
- Luu 
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