
UBND THJ XA NGHI SCN 
PHONG TA! NGUYEN 

vA MO! TRIJONG 

S: 11 88/TTr-TNMT Nghi San, ngày 19 tháng 8 nãm 2022 

T TR!NH 
Ye vic diu chinh Quyt djnh sti 5930/QD-UBND 

ngày 20/8/2020 cüa UBND thj xã Nghi So'n 
(Vê vic thu hôi dat h ông Cao Van Thai) 

KInh g1ri: UBND thj xä Nghi San. 

Can ci:r Lutt Dtt dai ngày 29/11/20 13; 

Can cr Nghj djnh s 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cUa ChInh phU quy 
djnh chi tiêt thi hành mOt  so diêu cüa Lut Dat dai; 

Can c1r Thông tu s 30/2014/TT-BTNMTngày 02/6/2014 cüa BO Tài 
nguyen và Môi trung quy djnh ye ho so giao dat, cho thuê dat, chuyên milc 
dIch si:r diing dat, thu hôi dat; 

Can cir Nghj quyt s 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017cüa Quôchivê 
chü truong dâu tu dr an xây dmg mt so doan dithng b cao tôc trên tuyên Bãc-
Nam phIa Dông giai dotn 2017-2020; Nghj quyêt so 20/NQ-CP ngày 28/3/2018 
cüa ChInh phü ye dij an xây dirng mt so doin dung b cao tôc trén tuyên Bäc-
Nam phIa Dông giai don 2017-2020; 

Can cir Quyt djnh sé 2318/QD-BGTVT ngày 30/10/20 18 cña BO TruO'ng 
B Giao thông vn tãi ye vic phê duyt Báo cáo nghiên ciru khá thi Du an V 
thánh phan dâu tu xây drng doan Nghi San — Din Châu thuc Dir an xây dirng 
mt so dotn dung b cao tôc trên tuyên Bäc- Nam phIa Dbà giai doan 2017 - 
2020; 

Can cü Quyt djnh s 2470/QD-UBND ngày 14/7/2022 cüa Chü tjch 
UBND tinh Thanh Hóa ye vic giãi quyêt khiêu nii cüa ông Cao Van Thai, thôn k 

Tan Phüc, xã Tan Trumg, thj xã Nghi San, tinh Thanh Hóa. 
Phông Tài nguyen và Môi truing trInh UBND thj xâ ban hành Quyt djnh 

vi nhIng ni dung sau: 
Diu chinh ni dung dã ban hành ti Diu 1 Quyt djnh s 5930/QED-

UBND ngày 20/8/2020 cüa UBND thj xä Nghi San ye vic thu hôi dat do h 
ông Cao Van Thai clang sir diing tai  xä Tan Trumg, huyn Tinh Gia de th1rc hin 
dir an thành phân dâu tu xay dirng dotn Nghi San — Dien Châu thuc Dr an xây 
dirng mt so doan du6ng b cao tôc trên tuyên Bac- Nam phIa Dông giai doan 
2017 -2020. Cu the nhu sau: 

- Ni dung dd ban hành: Thu hi 33 7,2 m2  dat a, có nhà a thuóc khu dan 
cu, hlnh thành tru'ó'c ngày 08/12/1980, thuóc mótphdn tha dat so 21, tO' ban dO 
sO 03. 

1 

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phtic 

V 



-x 

KT. TRU'ONG PHONG 
PHO TRU'ONG PH 1 NG 

Nguyn TrQng Nim 

No'i nhân: 
- Nhu trén; J_- 
- Luu TNMT. Tb 

- Ni dung diu chinh: Thu hoi 337,2 m2  dat ó', có nhâ a thuc khu dan 
cu', hInh thành sau ngàyl8/12/1980 den trzthc ngày 15/10/1993; thuc mtphdn 
tha dat so 21, tà ban dO sO 03. 

- Lj do diu chinh: thcc hiçn 2470/QD-UBND ngày 14/7/2022 cza Cht 
tjch UBND tinh Thanh Hóa ye viçc giái quyêt khiêu ngi cla Ong Cao Van Thai, 
thOn Tan Phz,c, xd Tan Trithng, thj xâ Nghi So'n, tinh Thanh HOa. 

- Các nOi  dung khác giü nguyen theo Quy& djnh s 5930/QD-UBND ngày 
20/8/2020 cña UBND th xã Nghi San. 

Phông Tài nguyen và Môi tnr?mg trInh UBND thj xã Nghi San xem xét 
Quyêt djnh./. 

1- 
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TH!  xA NGHI  sim Dc 1p - Ti, do - Hinh phüc 

S: 5930 /QD-UBND Nghi Sun, ngày20 tháng 8 nám 2020 

QUYET DNH 
V vic thu hM dat do h ông Cao Van Thai dang sfr diing ti xâ Tan 

Tru*ng, th1 xã Nghi Son dê thirc hin Dir an thành phân dâu tir xây dirng 
dotn Nghi So'n — Din Châu thuc Dir an xây dirng mçit so doin throng b 

cao tôc trên tuyên Bác- Nam phIa Bong giai doin 2017-2020 

U BAN NHAN DAN TH! XA NGHI SN 

Can th Lu2t td cht'cc ChInh quyn ct/a phu'o'ng ngày 19/6/2015, 

Can thLuçtDct ctai ngày 29/11/2013, 

Can th Nghf ct/nh so' 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cza Chinh phà quy 
d'inh chi tiêt thi hành môt sO ctiêu cia Luát Dat ctai; 

Can th Thông tu' so' 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cza Bç5 Tài 
nguyen và MOi tru'&ng quy ct/nh ye ho so' giao dat, cho thuê dat, chuyên myc 
d'Ich th dyng dat, thu hOi ctât, 

Cän thNgh/ quyét so' 52/2017/QHJ4 ngày 22/11/2017 cta Quo'c hai  v 
cht tru'o'ng dáu tu' dy' an xáy dy'ng mat  sO dogn dztOiig bç5 cao tOc trén tuyén 
Rae- Nam phIa DOng giai ctoan 2017-2020,' Nghj quyêt sO 20/NQ-C'P ngày 
28/3/2018 caa Chmnh pht ye dy' an xáy dy'ng mat  sO don ththng b cao tOe trén 
tuyên Bác- Nain phIa DOng giai doan 201 7-2020, 

Cán th Quye't ct/nh sO' 2318/QD-BGTVT ngày 30/10/2018 cüa Bç5 Tru'&ng 
Ba Giao thông vn tái ye vic phê duyt Báo cáo nghiên ciu khá thi Dy' an thành 
phdn dáu tu' xáy dy'ng doçin Nghi Scm — Diên Châu thuç5c Dy' an xáy dy'ng mat  so 
dogn ctu'&ng b$ cao toG trên tuyên Bàc- Nam phIa DOng giai ctogn 2017 -2020; 

Can th Quyet ct/nh so' 1880/QD-UBND ngây 26/5/2020 cta UBND tinh 
Thanh Hóa ye vic phê duyt kê hogch th dyng dat nám 2020, huyn Tinh Gia, 
Quyêt d/nh sO 4477/QD-UBND ngày 12/11/2018 ye vic giao nhim vy lam chü 
ctáu tu' Tiêu dy' an giái phóng mt bang các dy' an xáy dy'ng dzthng b5 cao tOc 
Rae — Nam phIa DOng trên dia bàn tinh Thanh Hóa, Quyêt ct/nh  sO 452 7/QD-
UBND ngày 1 7/12/2014 ye vic iy quyên cho UBND các huyn, thf xâ, thành 
phô quyêt ct/nh thu hOi dat; 

Xét TO' trInh so' 68b/TTr-UBND ngày 24/7/2020 và Biên bàn xác ct/nh 
nguOn gOc dat, thai diem th dyng dat ngày 06/7/2 020 cta UBND xã Tan 
Tru'O'ng; Báo cáo sO 995/BC-TNMT ngày 14/8/2020 cáa PhOng Tài nguyen và 
MOi tru'àng ye ket qua tham ct/nh phu'o'ng an bOi thu'O'ng, hO tro' và tái dinh cu,' 

Theo d ngh/ cia Tru'O'ngphOng Tài nguyen & MOi trw&ng tgi TO' trInh so' 
997/TTr-TNMT ngày 14/8/2020. 



QUYET DNH: 
Diêu 1. Thu hi 3 66,0 m2  dtt do h ông Cao Van Thai dang sir dung tui xã 

Tan Tmô'ng, thj xã Nghi San. 

(Thông tin ve nguon goAc,  thai ctiem st dyng dat du'çrc UBND xà Tan 
Tru'&ng xác ct/nh tgi Biên ban hi nghf xác ct/nh nguôn gôc, th&i diem th dyng 
dat ngày 06/7/2020. Chi tiêt nhu' sau: 

- 33 7,2 m2  dat a, có nhà a thuc khu dan Cu', hlnh thành tri'cc ngây 
08/12/1980, thuc mtphân tht'ra dat so 21, t& ban ctô sO 03, 

- 28,8 m2  cta't nOng nghip trongcây hang nàm, khai hoang silt dyng trtc&c 
ngày 01/7/2004, thuóc toàn bó thilta dat sO 20, tà ban dO sO 03) 

Vi tn, ranh giói thu hi dugc xác djnh theo Mánh trich do da chInh so 

02/TDEDC-2019, tr 1 1/1000 do Cong ty Co phân do dc ban do và xây dirng 
Phüc Khang th1rc hin ducic Sâ Tài nguyen và Môi truàng tinh Thanh Hóa phê 
duyt ngày 19/9/20 19. 

L do thu hi dt: thirc hin Dir an thành phn du tu xây drng doan Nghi 
San — Diên Châu thuc Dir an xây dimg mt so doan duông b cao toe trén 
tuyên Bäc- Nam phIa Dông giai doan 2017 — 2020. 

J)iêu 2. Giao nhim vi cho các co quail, t chüc thçrc hin vic thu hi 
dat, cii the nhu sau: 

1. Chü tjch UBND xã Tan TruOng có trách nhim giao Quy& djnh nay 
cho h ông Cao Van Thai; tru&ng hçp ông Cao Van Thai không nhn Quyêt 
dnh nay hoc yang mitt thI phãi 1p biên ban; niêm yet quyêt dlnh  nàytti trii s 
Uy ban nhân dan xã Tan TruO'ng, tii Nhà van hóa thôn noi có dat thu hôi. 

2. Phông Tài nguyen và Môi tmOng, Hi dng bi thithng — h trcY vâ tái 
djnh Cu di,r an can cr chüc näng, nhim vii và các quy djnh hin hành thirc hin 
các ni dung có lien quan theo quy djnh. 

3. Giao Chñ du tu dir an sir dirng dt dung v trI và din tIch dã thu hi. 
4. Van phông Uy ban nhân dan thj xA có trach nhim dang Quyt djnh nay 

trên trang thông tin din tir cüa UBND thj xã Nghi San. 
Diu 3. 
1. Quy& djnh nay có hiu 1irc k ttr ngày kr. 

2. Ca quail, ca nhân có ten ti Diu 2 nêu trên chju trach nhim thi hành 
Quyêt djnh này./. 

No'i nhân: 
-NhuDiêu3; 
- Liru VT, TNMT. 

TM. U BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 

) CHUTCH 



U( BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
TINH THANH HOA Dc 1p -  Tty do -  Htnh phtic 

S: 2470 /QD-UBND Thanh Hóa, ngày 14tháng7 nám 2022 

QUYET DJNH 
Ye vic giái quyt khiu nii cüa ông Cao Van Thai 

Dja chi: Thôn Tan Phñc, xã Tan Trtrông, thj xã Nghi So'n 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN TNH THANH HOA 

Can cii' Lut T chtc chInh quyn ct/a phu'cing ngày 19/6/2015, Luát 
tha ctói, bó sung mç5t so ctiéu cia Luit To cht'c ChInh phi và Lut TO cht'c 
chInh quyên ct/a phtrong ngày 22/11/2019, 

Can ct'cLuçitKhié'u ni ngày 11 tháng 11 nám 2011, 

Can ct'c Luát DO't ctai ná,n 1993, nám 2003 và nám 2013, 

Can th Ngh/ ct/nh s 43/2014/ND-C? ngày 15/5/2014 cza C'hInh phi 
quy ctinh chi tiêt thi hành mót sO ctiêu cIa Luât Dat dai; 

C'áncir Ngh/ ct/nh 5 01/201 7/ND-C? ngày 06/01/2017 cüa ChInh pht 
tha ctOi, bó sung mç5t sO Nghj ct/nh quy ct/nh chi tiêt thi hành Lut Dat ctai, 

Can thNgh/ ct/nh s 124/2020/ND-CP ngày 19/10/2020 cia ChInh phá 
quy ct/nh chi tiêt mçt sO ctiêu và bin pháp thi hành Luát Khiêu nçii nám 2011, 

Can cz' Quyét ct/nh s 4463/2014/QD-UBND ngày 12/12/2014 cta 
UBND tinh quy ct/nh hçin m&c giao ctát 6'; din tIch tOi thiéu ctuc táchtht'a 
ctOi vO'i ctát Oç• hgn mt't'c cOng nhn ctât 6' vâ hgn mt'rc giao ctât trOng, ctOi nti 
trQC, ctát cO mt ntcó'c thu5c nhOm ctât chu'a th dung cho h5 gia ctInh, cá nhán 
trên ctia bàn tinh, 

Theo báo cáo cáa Thanh tra tinh tgi Van bàn s 1604/BC-TTTHngày 
12/7/2022 ye két qua xác minh khiêu ngi cta Ong Cao Van Thai & thOn Tan 
Phac, xà Tan Trtthng, th/ xã Nghi Soii. 

I. NO! DUNG KH!EU NJ 
Thirc hin Dir an thành phn du tu xây drng don Nghi San - Din 

Châu thuc Dr an xây dirng mt so dotn du&ng b cao tôc trên tuyên Bàc - 
Nam phIa Dông giai doan 2017 - 2020; UBND thj xã Nghi San thu hôi dat 
cUa gia dInh ông Cao Van Thai dang sü diing ti xã Tan Truô'ng, thj xã Nghi 
San, gôm: Thu hôi lan dâu là 366m2  (trong do có 337,2m2  dat , 28,8m2  dat 
nông nghip trông cay hang näm); thu hôi bô sung 370,7m2  (trong do có 
62,8m2  dat a, 307,9rn2  dat yuan cüng thira dat 0' không duçc bôi thix0'ng, ho 
trV nhu dat 0'). Ong Thai khiêu nti ducc thu hôi, bôi thu0'ng din tich 307,9rn2  
thuc thira dat so 21, t0' bàn do so 3 là dat vu&n cüng thira dat 0', có th0'i diem 
sü dung vào rniic dIch dat 0' tnró'c ngày 18/12/1980, duc cong nhtn là dat 0'. 
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II. KET QUA GIA! QUYET KHIEU NA! LAN DAU CUA CHU TICH 
UBND THI xA NGHI so'N 

Khiu nai  cüa ông Cao Van Thai dã du?c Chü tjch UBND thj xãNghi 
Scm xem xét, giài quyêt tai  Quyêt djnh giài quyêt khiêu nai  lan dâu so 
2547/QED-UBND ngày 28/3/2022. Không dông r  vâi kêt qua giài quyêt khieu 
nai cüa Chü tjch UBND thj xã Nghi San, ông Cao Van Thai tiêp tiic khiêu ni 
den Chü tjch UBND tinh. 

III. KET QUA XAC MINH 

1. Kt qua lam vic vó'i ông Cao Van Thai 

Ong Cao Van Thai trInh bay: 

- Ong Thai sinh 11am 1962, 1p gia dInh nàm 1985. TnrOc kia ông Thai 
vi bô m dé (không gân thtra dat trên), den näm 1987 vg chông ông ra khu 

dat trên dê a, lüc do dã có nba a cap 4 cüa anh trai ông là ông Cao Van 
Luo'ng; näm 1984, ông Luong di Mien Nam và cho ttng ông Thai khu dat 
trên (khu dat trên là dat cüa bô mc ông cho ông Cao Van Lucmg lam nhà tr 
näm 1977). 

- Theo Quyt djnh s 5930/QD-UBND ngày 20/8/2020 cüa UBND thj 
xä Nghi San thu hôi Tan dãu cüa gia dInh ông 366,0m2  dat, trong do cO ni 
dung thu hôi: "337,2m2  tát & có nhà & thuc khu dan cu', hInh thânh tru'&c 
ngày 08/12/1980 thuc mt phân tln'ca ctât so 21 tà ban do O 03" và dã bôi 
thuOng là dat 0'; khu dat ông dang khieu nai  cüng thcra vOi dat dã thu hôi nëu 
trên nên cUng thuc khu dan cu, hInh thành trtx0'c ngày 18/12/1980. 

2. Kt qua kim tra ho so' quãn l dat dai 

a) H so dja chInh qua các tho'i kj 

- Bàn d dja chInh xa Tan Tnr?mg do ye theo chi thj 299, thuc thüa dt s 
184, t0' bàn do so oi, din tIch 181 .000m2, loi dat Thô cu (T) do bao nhiêu h. 

- Theo bàn d dja chInh xã Tan Trix0'ng do ye nàm 1998: Din tIch gia 
dInh dang khiêu nti thuc mt phân thira dat so 349, t0' bàn do so 32, din tjch 
730m2, loai dat ONT, miuc ke ghi ten chU sir dng dat Cao Van Thai. 

- Theo bàn d do ye hin trung näm 2011: Din tIch gia dInh dang 
khiu nti thuc mt phân thüa dat so 76, t0' bàn do so 175, din tIch 
1.491 ,6m2, loai dat ONT, miic k ghi ten chU sü' diung dat Cao Van Thai. 

- Theo T0' Trich luc thCra dtt s 70/TLTD/202 1 do Chi nhánh Van 
phOng däng kr  dat dai thj xã Nghi Scm thirc hin ngày 08/10/2021: Din tIch 
dt gia dInh khiu ni thuc thcra dat s6 212, t bàn d s 3, din tIch nguyen 
thüa 798,7m2, din tjch thu hôi 370,7m2, loai dat ONT, miuc ke ghi ten chü sü 
ding dat Cao Van Thai. 

- Giy ch0'ng nhtn quyn sü dimg dt s 00663 ngày 12/7/1995 mang 
ten ông Cao Van Thai, trong do ti thüa 184, t0' bàn do so i, din tIch 200m2  
dat 0', 300m2  dat 1 lüa kinh te phtu. 



b) KEE qua xác djnh ngun gc, thà'i dkn, sü' ding dtt cuia UBND xã 
Tan Trithng 

- Biên bàn hi nghj xác djnh ngun gc, miic dIch, thai diem sr diing 
dat cüa to chüc và các h gia dInh, Ca nhân dang trrc tiêp sü diing ti xâ Tan 
Tmng bj ành hithng thu hOi dê thrc hin Dir an Xây dirng mt so doan 
dithng b cao toe Bäc - Nam phIa Dông nàm 20 17-2020 ngày 11/8/202 1 cüa 
UBND xã Tan Tmông cam kêt chju trách nhim trmc pháp 1ut ye ni dung 
xác djnh sau: Thra dat so 21, t bàn do so TD3, trjch do bàn do hin trang sr 
ding dat thuc quyên sü diing cüa ông Cao Van Thai dang sü diing có nguOn 
gOc Nhà nithc giao quyên sir ding dat là th:ra dat a có yuan, ao, Co nhà a 

thuc khu dan cu hInh thành sau ngày 18/12/1980 truac ngày 15/10/1993, sir 
diing on djnh, lien tiic vào mçic dIch dat a, không tranh chap, không lan 
chiêm, hin trtng gia dInh sü ding khuôn viên thCra dat có nhà a, không có 
tranh chap vói nhü'ng nguai sü ding dat lien ke; din tIch hin trng lO'n hcm 
din tjch ghi trên Giây cht'mg nhn quyên sr diing dat và din tIch trên bàn do 
da chInh närn 1998 là do vic ke khai cap Giây chfrng nhn quyên sir dçrng 
dat và vic do ye 1p ho so' dja chinh trirac day thiêu chInh xác và rnt phan 
din tIch do ye len din tjch dat nOng nghip tai  thi:ra 392, tà bàn do so 32, 
Bàn do dia chinh näm 1998 (không näm trong din tIch thu hOid? an). Do do, 
din tIch h gia dinh dang sir ding ducc cOng nhn 400m2  dat a, 330m2  dat 
yuan cüng thüa dat a không dugc cong nhtn dat a, 68,7m2  dat nông nghip 
trOng cay hang näm. 

- Di vâi thi:ra dt a cüa ông Phan Huy Luang (anh trai ông Cao Van 
Thai cüng mc khác cha) hin nay ông Pham Ng9c BIch dang O Tliira dat tren 
Co nguôn gôc khi ông Li.rang cuâi v và ra a riêng. Vào khoàng 11am 1984, 
ông Phan Huy Lucing và gia dInh di Mien Nam sinh song nên chuyên nhuçing 
lai cho ông Pham NgQc Bjch. Ong Phan Huy Luang không a trên khu dat ông 
Cao Van Thai hin nay dang khiêu nai. 

- Ong Thai sinh näm 1962, 1p gia dInh näm 1985; khu dt Ong Cao 
Van Thai dang khiêu nai  có nguOn gôc dt là dat nông nghip. Sau khi Ong 
Thai lay v' thI ra lam nba và 0' khu dat nay, thai diem ra a sau ngày 
18/12/1980 den truó'c ngày 15/10/1993. 

3. Vic thu hui, bM thu*ng thiic hin diy an 

- UBND thj xä Nghi San thu hi dt cüa gia dInh Ong Thai dang sü 
diing y0'j tong din tich 736,7m2, gôm: 

+ Thu hi ln d.0 là 366m2  (trong do có 337,2m2  d.t a, 28,8m2  dt 
nOng nghip trông cay hang näm). 

+ Thu hi b sung 370,7m2  (trong do có 62,8m dt a, 307,9m2  dat 
yuan cüng thira dat a không duc bOi thu0'ng, ho trg nhu dat 0'). 
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- Ong Thai duçic bi thumg: 400m2  dt ; 307,9m2  dt vum cüng thira 
dat a không duçc bôi thithng, h trçl nhu dat và 28,8m2  dt nông nghip 
trông cay hang näm. 

IV. KET LUiN 

- Khu dt gia dinh ông Cao Van Thai dang khiêu nai  có nguôn gôc là 
dat nông nghip, närn 1987 vç chông ông Thai ra khu dat trên dê , sü ding 
on djnh, lien tiic vào miic dIch dat ô không tranh chap, không ln chiêm. Nhu 
4y, vic UBND xã Tan Trumg xác djnh khu dat trên là tht:ra dat ô có viRm, 
ao, có nhà thuc khu dan cu hinh thành sau ngày 18/12/1980 den truac ngày 
15/10/1993 là dung. 

- Theo quy djnh tai  Khoàn 5, Diu 103, Luit Dt dai: "Dói vó'i tru'&ng 
hQp khóng Co giáy tO' ye quyên th diing dat quy ct/nh tgi Diêu 100 cta Lut 
nay ma ctât dà si'i' dyng on ct/nh tir trithc ngày 15 tháng l0náin 1993 thI din 
tIch dat a thtçrc xác ct/nh theo mi'c quy ct/nh tgi khoán 4 Diêu nay ". 

- Dirn b, Khoàn 4, Diu 103, Lut Dtt dai quy djnh: "Tru'&ng hQp din 
tIch tha'a dat lO'n ho'n hgn nn'c cOng nhgn dat & tçii ct/a phu'o'ng thi din tIch 
dat 6' du'çic xác ct/nh bang hgn m&c cOng nhan  ctât 6' tqi ct/a phtrcrng". 

-Quy djnh tai  Dim d, Khoàn 1, Diu 5, Quy djnh v han  mic cong 
nhn dat a ban hành kern theo Quyêt djnh so 4463/2014/QD-UBND ngày 
12/12/2014 cüa UBND tinh: "Dia bàn xd mien nài: 400m2/hó" (xà Tan 
Tnrang là xã Mien Niii). 

Nhu vy, thng din tjch dt a gia dInh ông Cao Van Thai duc cong 
nhn và bôi thithng là 400m2, dã duçc UBND thj xã Nghi Scm bôi thumg 
400m2  dat a. Vic ông Thai khiêu nai  duçic thu hôi, bOi thuô'ng din tIch 
307,9rn2  thuc thüa dat so 21, t bàn do so 3 là dat yuan cing thi:ra dat a, có 
thai diem sr ding vào mic dich dat 0' truâc ngày 18/12/1980, duçc cong 
nhn dat a là không có co sa. 

- UBND thj xã Nghi Scm ban hành Quyt djnh s 5930/QD-UBND 
ngày 20/8/2020 ye vic thu hôi dat cüa ông Cao Van Thai xac djnh: "Thu hOi 
337,2,n2  dat & có nhà & thu7c khu dan cu', hlnh thành tru'O'c ngày 08/12/1980 
thu3c m5t phdn tht'a dat sO 21 tO' bàn dO sO 03" là không dung theo kêt qua 

xac djnh nguOn gôc dat cüa UBND xã Tan Truang và dê nghj cüa Phông Tài 
nguyen và Môi tnx&ng (thuc khu dan cu hInh thành sau ngày 18/12/1980 
den truâc ngày 15/10/1993). 

Tir kt qua thm tra xac minh, kt lun và cac can ci pháp 1ut nêu trén, 

QUYET DINH: 
Diu 1. Ong Cao Van Thai khiu nai  duc thu hi, bi thithng din tich 

307,9m2  thuc thüa dt so 21, ta bàn do sO 3 là dat vithn cüng thua dat a, có 
thai diem sü diing vào rniic dIch dat a truac ngày 18/12/1980, du?c cOng 
nhn dat a là không có co' sa. 
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Diêu 2. Yêu cu LTBND thj xã Nghi San dInh chjnh Quy& djnh so 

5930/QD-UBND ngày 20/8/2020 ye vic ,thu hôi dat cüa gia dInh ông Cao 
Van Thai, theo do xác djnh nguôn gôc dat cüa gia dmnh ông Cao Van Thai 
thuc khu dan cu hInh thành sau ngày 18/12/1980 den trwic ngày 15/10/1993. 

Diu 3. Day là quyt djnh giãi quyt khiu nii 1n hai, nu ông Cao Van 
Thai không dông fr vi quyêt dnh giãi quyêt khiêu nai  nay thI có quyên khi 
kin vi an hành chInh tai  Tôa an theo quy djnh cüa Lut To ting hành chInh. 

Diu 4. Chánh Van phông UBND tinh, ChU tjch UBND thj xà Nghi 
San, Chü tjch UBND xA Tan TmOng, ông Cao Van Thai và các ca quan, to 
chüc, Ca nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./. 

Noi n,hân: 

- Nhu diêu 4 Quyt djnh; 
- Van phông ChInh phU (dê b/c); 
- Ban Tiêp cong dan Trung irang (dê b/c); 
- Chü tich UBND tinh (dê b/c); 
- Ban Nôi chInh Tinh üy; 
- Uy ban Kiêrn tra Tinh üy; 
- Van phông Tinh üy; 
- Van phông Doàn DBQH&HDND tinh; 
- Thanh tra tinh; 
- Cng Thông tin din tr UBND tinh; 
- Luu: VT, TD. 

KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

Lê DIrc Giang 
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