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UY BAN NIIAN DAN CQNG HOA xA HQI cirf NGIIIA V]IT NAM
THAMI PHO BA NANG
Bc 1p - Tir do - Hanh phñc
S& .LOl /QD-UBND
Dà N&2g, ngày OJ tháng 8 nám 2022
QUYET DJiNH
Ye vic thu hôi dat thuê cfla Cong ty Co phn xi rnäng Vicem Hãi Van có diên
tIch 7.294,lm 2 tii phithng Hôa Phát, qun Cam L, thành phô Ba Nng

UY BAN NIHAN DAN TELANH PHO BA NANG
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Càn cii' Luç2t To cht'c ChInh quyn dja phwcmg ngày 19 tháng 6 nám 2015;
Lu2t tha di, bd sung mt 56 diêu cña Lut To ch&c Chmnh phz và Lut TO chic
chInh quyn djaphu'o'ng ngày 22 tha'ng 11 nám 2019;
Can ci'Luat Dat dai ngày 29 tháng 11 nám 2013;
Can c& Nghj d/nh sO 43/2014/ND-cP ngày 15 tháng 5 nám 2014 cz'ia C'hInh
phi guy dfnh chi tiêt thi hành mç5t sO diêu cia Luç2t Dat dai và Nghj djnh sO
0 1/201 7/ND-CP ngày 06/01/2017 cza ChInh phi;
Can cii' Thông tu' sO 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 nàm 2014 cita B5
trithng B5 Tài nguyen và MOi trw&ng ,quy djnh ye h so' giao dat, cho thuê d
chuyên mztc dIch th dyng dat, thu hOi dât,
Can ct' Quyêt djnh sO 1170/QD-UBND ngày 08/02/2003 cia UBND thành
phO cho COng ty o phân dá xáy dy'ng HOa Phát thuê dat theo hin frQng th dyng
tgi 185 Lê TrQng Tan, phu'&ngHôa Phát, qun Cam Lê, thành phO Da Nãng;
Can th Quyêt d.inh sO 2562/QD-UBND ngày 02 tháng 4 nàm 2011, sO
6906/QD-UBND ngày 24 tháng 8nám 2012, so 650/QD-UBND ngày 02 tháng 02
nám 2015 cza UBND thành phô ye vic gia hçzn th dyng dd't;
Can cii' Quyêt d.inh sO 4493/QD-UBND ngày 05 tháng 10 näm 2018 cza
UBND thành phO ye vic diêu chinh ten do v/ thuê dat tic COng ty CO phán dá xdy
dyl2g HOa Phát thành Cong CO phán xi mäng Vicem Hái Van;
Theo ni dung COng van sO 2099/UBND-STNMT ngày ngày 19 tháng 4 nám
2022 cia Chi tjch UBND thành phO;
Xét dê ngh cia Giám dOc S& Tài nguyen và MOi frzthg tçzi Ta trinh so
330/TTr-STNMTngày 07 tháng 7 nám 2022,
Theo két qua lay Phiêu k/en Thành viên UBND thành phO tzi COng van sc
2557/VP-DTDTngày 16/7/2022 cia VánphOng UBND thànhphO.
QTJYET B!NH:
Biu 1. Thu hôi khu d.t có din tIch 7.294,1m2 do Cong ty C phn xi mäng
Vicem Hãi Van dang sr dyng ti 185 dithng Lé Tr9ng Tan, phuô'ng HOa Phát, quân
Cam L, thành phô Pa Nng.
L do thu hôi: Thu hôi dat do châm dirt vic sir dyng dat theo pháp luât
duc quy djrth ti diem d, khoãn 1 Diêu 65 Lut ât dai näm 2013.
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Vj trI ranh giâi khu dt do S Tài nguyen và Môi trix?mg xác 1p tti ban
kern theo Quyet dnh nay.
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Diu 2. Giao nhiem vi cho các ccr quan, t chirc thirc hin vic thu hi dat:
1. Chü tjch UBND phuông Hôa Phát có trách nhim giao Quytdnh nay
cho Cong ty Co phân xi mäng Vicem Hài Van; tru&ng hçp Cong ty Co phân xi
mäng Vicem Hâi Van không nh.n hoc vng mt thI phãi 1p biên bàn; niêrn yet
QuyCt djrth tai tr11 s UBND phuàng Hôa Phát, tai ncli sinh boat chung cüa to dan
phô.
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2. Giao UBND quan C.m L (Chü tjch Hi dng giài phông m.t b.ng) chU
tn, phôi hp vâi S Xày dixng, Tnrng tam Phát triên qu dat thânh phô, các do'n vj
lien quan triCn khai thirc hin cong tác bôi thixng, h trg và giài phong m.t bang
khu nhà, dat nêu trên (nêu co) cho Cong ty Co phân xi mäng Vicem Hâi Van theo
dung quy djnh.
3. Giao Trung tam Phát tnin qu dt thành ph6 tip nh.n và quãn 1 ch.t chë
khu dat nêu trên theo dung quy djnh.
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Diu 3. Quyt dnh nay có hiu 1irc thi hành k tir ngày k.
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Chánh Van phOng Uy ban nhân dan thành ph; Giám d& các S: Tài
nguyen va Môi trixng, Xây drng, Tài chInh, Ké hoach và Dâu tix; Ciic truông Ciic
Thuê; Chii tjch UBND qu.n Cam L; Chi cltc Trixng Chi cic Quãn 1 dat dai; Chü
tjch UBND phung HOa Phát; Giám dOe Van phOng D.ng k dat dai thânh pho;
Giám doe Trung tam Phát triên Qu dat thành phô; Giám dôc Cong ty Co phân xi
màng Vicem I-Iài Van; ThU tnrâng các dn vj và cá nhân Co lien quan can ci Quyét
d.nh thi hành.
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Noi nhân:
- Nhix Diu 3;
- CT Va các PET;
- Liiu: Vi' DTDT STNMT.
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Van phOng Uy ban nhân dan thành ph6 chju trách thim dua Quyt dnh nay
len Cong thông tin din tcr cUa thành phô Dà Nng.I. TM. U'c( BAN NHAN DAN
CR(J rICH
CHU TICH
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Lê Quang Nam

