
U BAN NTIAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYIN TINH GIA Dc 1p - Tir do - Hnh phtIc 

Sô:)MQD-UBND Tinh Gia, ngàyA5 tháng nàm 2019 

QUYET D!NH 

Phê duyt diêu chinh mt bang quy hoich khu xen Cu' Rung Giêng 
thôn Tnung ChInh, xã Hal Hôa, huyn Tnh Gia 

U' BAN NHAN DAN HUYN TINH GIA 

Can cir Lut t chüc chInh quyên dja phuo'ng ngày 19/6/2015; 

Cänci'rLuQtDâtdainam2013 ngày29/11/2013; 

Can cir Nghj djnh s 43/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 cüa ChInh phü v quy 
dnh chi tiêt thi hành môt so diêu cüa Luât Dat dai; Nghi dnh so 47/2014/ND-CP 
ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü ye bôi thutmg, ho trq, tái djnh Cu khi Nha nithc thu 
hôi dat; Thông tu so 29/2014/rf-BTNMT ngày 02/6/20 14 cüa B Tài nguyen va Môi 
truting quy djnh chi tiêt ye vic lap, diêu chinh quy hoach, kê hoach sir dung dat; 

Can ci'r Quy& djnh so 1699/QD-TTg cüa ngày 07/12/2018 cüa Thu tuóng 
ChInhphU ye vic phê duyt diêu chinh, ma rng Quy hotch chung xay dirng Khu 
kinh té Nghi San, tinh Thanh Hóa den nAm 2035, tam nhIn den nàm 2050; 

Can cü mt bng quy hoch khu xen cu Rung Ging thôn Trung ChInh, 
Hâi Hôa, huyn Tinh Gia duqc UBND huyn TTnh Gia phê duyt ngày 23/6/20 1 

Xét t trInh s 77/TTr-UBND ngày 12/7/2019 cüa UBND xä Hâi Hôa 
viêc dê nghj phê duyt diêu chinh mt bang quy hotch phân lô xen cu khu vir 
Rung Giêng; khu v1rc cira bà T?,  thôn Trung ChInh, xã Hâi Hôa, huyn Tinh Gia; 

Theo d nghj cüa Tru&ng phông Tài nguyen & Môi truè'ng và Truang phông 
Kinh tê - Ht tang huyn TTnh Gia, 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Phê duyt diu chinh mtt bang quy hotch khu xen Cu Rung Ging, 
thôn Trung ChInh, xã Hài Hôa, huyn Trnh Gia, vói nhüng ni dung nhu sau: 

- Tng din tIch quy ho.ch là: 3.747,66m2, trong do: 

- Dt a là: 2.184,67m2; gm 18 lô 

- Dt giao thông là 1.413,64m2  

- Dat cay xanh là 149,3 Sm2  

(Co mtt bing quy hogch chi tjlt kern theo) 

Diêu 2. Can cü Diêu 1 Quyêt dnh nay, CáC don v sau day có tráCh nhim: 

1. UBND xã Hâi Hôa to chuc Cong b quy hoach d nhân dan duçyc bit và 
thirc hin; T chirc quân 1 mt bang quy hoch, sir diing dt theo quy dinh cüa 
pháp lut. 
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Nguyn Tiên Dung 

2. Các phông: Tài chInh K hoach, Tài nguyen và Môi trumg, Kinh t và 
Ha tng; Chi ciic thu huyn TTnh Gia can cü vào chirc näng, nhim vti huóng dn 
cho UBND xã Hái Hôa thirc hin cong tác quân 1 quy hoach, quãn 1 trt tir xây 
dçmg; thirc hin du giá, thu tin sr ding dat np vào ngân sách Nhà nuâc theo 
quy djnh. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc k tr ngày k. 

Mitt bang diu chinh di kern Quy& djnh nay thay th cho mt btng quy 
hoach dugc UBND huyn Trnh Gia phê duyt ngày 23/6/20 17. 

Chánh van phông UBND&HDND huyn, Truâng các phông: Tài nguyen và 
Môi truèng, Kinh te và Ha tang, Tài chInh - Kê hoach;  Truâng Chi cyc thu huyn 
Tinh Gia, Giárn doe Kho bac  Nba nuóc huyn Trnh Gia, các ban ngành có lien 
quan và Chü tjch UBND xã Hãi Hôa chju trách nhirn thi hành quyt djnh nay./. 

No'i nlzân: 
- Nhu diéu 3 QD; 
- Luu VT.fT 
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