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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 592 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ch n
c ch d n
o
cho Ban Quản lý dự án
ầ ư xâ dựng và Phát tri n quỹ t huyện Đức Phổ
hực h ện
dự án: Kh dân cư ớ Lô Tượn hôn Tập An Bắc,
xã Phổ Văn, h ện Đức Phổ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đ t đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-C ngày 15/5/2014 c a Chính ph về
vi c quy định chi ti t thi hành m t số điều c a Luật Đ t đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 c a B trưởng
B Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đ t, cho thuê đ t,
chuyển mục đích sử dụng đ t, thu hồi đ t;
Căn cứ Quy t định số 113/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 c a UBND tỉnh
về vi c phê duy t K hoạch sử dụng đ t năm 2017 c a huy n Đức hổ;
Xét đề nghị c a Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát
triển Quỹ đ t huy n Đức Phổ tại Đơn xin giao đ t ngày 28/6/2019; UBND
huy n Đức Phổ tại Công văn số 2010/UBND ngày 10/7/2019 và đề xu t c a
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3411/TTr-STNMT
ngày 30/7/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Đề
Chuyển mục đích sử dụng đ t từ đ t sản xu t nông nghi p
(LUC: 2119 m2; BHK: 957 m2) c a h gia đình, cá nhân đang sử dụng và
UBND xã Phổ Văn đang quản lý, đã được UBND huy n Đức Phổ thu hồi,
sang đ t phi nông nghi p để thực hi n dự án: Khu dân cư mới Lô Tượng thôn
Tập An Bắc, xã hổ Văn, huy n Đức hổ, cụ thể như sau:
Di n tích: 3.076 m2 (Ba ngàn, không trăm bảy mươi sáu mét vuông).
Thu c tờ bản đồ số 9, xã hổ Văn, huy n Đức hổ (Bản đồ địa chính
khu đất do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi lập ngày 14/12/2018,
được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định ngày 24/12/2018).
Đ ề 2 Giao phần di n tích đ t (3.076 m2 đã chuyển mục đích sử dụng
tại Điều 1 Quy t định này và phần di n tích 1.555 m2 đã được UBND huy n

Đức hổ thu hồi cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ
đ t huy n Đức Phổ để thực hi n dự án: Khu dân cư mới Lô Tượng thôn Tập
An Bắc, xã hổ Văn, huy n Đức hổ với tổng di n tích 4.631 m2, trong đó:
+ Di n tích xây dựng: 3.714 m2;
+ Di n tích hành lang an toàn giao thông: 917 m2.
Thu c tờ bản đồ số 9, xã hổ Văn, huy n Đức hổ (Bản đồ địa chính
khu đất do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi lập ngày 14/12/2018,
được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định ngày 24/12/2018).
Thông tin về đ t chuyên trồng lúa nước chuyển mục đích sang đ t phi
nông nghi p bị ảnh hưởng bởi dự án: Di n tích: 2119 m2, vị trí 1; xã hổ Văn,
huy n Đức hổ (xã đồng bằng ; giá đ t theo quy định tại Quy t định số
67/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 c a UBND tỉnh ban hành Quy định về
giá các loại đ t trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm
(2015-2019 là: 32.000 đồng/m2.
- Thời hạn sử dụng đ t: Lâu dài.
Đ ề 3 Tổ chức thực hi n
1. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhi m thông báo cho tổ chức
được giao đ t n p phí và l phí theo quy định; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký
đ t đai tỉnh Quảng Ngãi tổ chức xác định cụ thể mốc giới, giao đ t trên thực
địa cho tổ chức được giao đ t; lập th tục đăng ký bi n đ ng đ t đai và chỉnh
lý hồ sơ địa chính theo quy định.
2. Sở Tài chính căn cứ vào quy t định chuyển mục đích sử dụng đ t,
giao đ t c a UBND tỉnh và bản kê khai n p tiền vào ngân sách Nhà nước c a
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ đ t huy n Đức Phổ đối
với phần di n tích đ t lúaLUC: 2119 m2, vị trí 1; xã hổ Văn, huy n Đức hổ
(xã đồng bằng , giá đ t: 32.000 đồng/m2 để xác định số tiền bảo v và phát
triển đ t trồng lúa phải n p và thông báo cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây
dựng và Phát triển Quỹ đ t huy n Đức Phổ n p tiền vào ngân sách nhà nước
theo quy định.
3. UBND huy n Đức hổ chỉ đạo hòng chuyên môn c a huy n và
UBND xã hổ Văn phối hợp với Văn phòng Đăng ký đ t đai tỉnh Quảng Ngãi
trong vi c tổ chức xác định mốc giới, giao đ t trên thực địa; niêm y t công
khai Quy t định này tại trụ sở UBND xã hổ Văn.
4. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ đ t huy n Đức
Phổ chịu trách nhi m:
- N p tiền phí và l phí địa chính cho Nhà nước, đồng thời thực hi n
đúng các quy định c a Luật Đ t đai, Luật Xây dựng và Luật Bảo v môi
trường.
- Đối với phần di n tích đ t chuyên trồng lúa nước bị ảnh hưởng bởi dự
án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ đ t huy n Đức Phổ
có trách nhi m lập bản kê khai (ghi cụ thể thông tin về đ t LUC , gửi Sở Tài
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chính để xác định số tiền phải n p. N p đầy đ số tiền bảo v , phát triển đ t
trồng lúa theo Thông báo c a Sở Tài chính vào ngân sách nhà nước theo quy
định trước khi được bàn giao đ t thực địa.
- Tổ chức giao đ t có thu tiền sử dụng đ t hoặc đ u giá quyền sử dụng
đ t theo quy định tại Quy t định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 và
Quy t định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 c a UBND tỉnh.
Trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc ti n đ sử dụng đ t chậm 24 tháng
so với ti n đ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi bàn giao đ t trên thực địa, Ban
Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ đ t huy n Đức Phổ phải đưa
đ t vào sử dụng; trường hợp chưa đưa đ t vào sử dụng thì được gia hạn 24
tháng; h t thời hạn được gia hạn mà Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và
Phát triển Quỹ đ t huy n Đức Phổ vẫn chưa đưa đ t vào sử dụng thì Nhà
nước thu hồi đ t mà không bồi thường về đ t và tài sản gắn liền với đ t (trừ
trường hợp do bất khả kháng).
Đ ề 4 Quy t định này có hi u lực thi hành kể từ ngày ký.
Đ ề 5 Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và
Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Nông nghi p và hát triển nông thôn; Ch
tịch UBND huy n Đức Phổ; Ch tịch UBND xã hổ Văn; Giám đốc Ban
Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ đ t huy n Đức Phổ và Th
trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhi m thi hành Quy t định
này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- CT, CT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NN), KT, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh440).
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