
UBND TTNH QUANG NTNH 	CONG HOA XA HOl CFIU NGH1A VIT NAM 
sO' TA! NGUYEN VA MO! TRU'O'NG 	 Doe 1p - Tiy do - Hnh phüc 

S: 4 	/QD-TNMT 	 QuángNinh, ngây 46 tiiáng 01 nãm 2018 

QUYET D!NH 
Vê vic hily Giãy chü'ng nhn quyên sü' ding Iât dã cap cho 

Ban quãn ly rung dc dyng, cãnh quan môi tru'ô'ng thành phô Hi Long 

GLAM D6  SO TAI NGUYEN VA MO! TRU'O'NG 

Can cü Ludt Dat dai ngây 29 tháng 11 näm 2013; 

Can cr Nghl djnh so-  43/2014/NDCP ngáy 15 tháng 5 näm 2014 cia 
Chmnh Phü v Quy dnh chi tit thi hành rnt s6 diu cüa Ludt Dat dai närn 2013; 
Thông tu' so 24/2015/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 cña B5 TAI nguyen vã Môi 
tru'O'ng; 

Can cü' Quyt dinh sO^ 2778/QD-UBND ngãy 24/11/2014; Quyôt djnh sO 
2637/QD-UBND ngày 11/11/2014 cüa IJy ban nhân dan tinh Quäng Ninh; 

Can cir Quyêt djnh so-  1065/QD-UBND ngày 21/4/2015 cua UBND tinh 
ye viêc thu hi 84.577,6rn2  dt cila Ban Quán 1' rirng cánh quan rnôi trung 
thành phO Ha Long giao cho Cong ty TNHH Thai Du'o'ng thuê dat theo hInh 
thvc thuC dat trá tin hang närn dê dâu tu' xây di'ng khu che^ biCn cat lam vt lieu 
xãy dung thông thu'O'ng tii' dat dá thai trong khai thác 16 thiCn tai  phuO'ng Ha 
Khánh, thânh phO Ha Long; 

Xét de^ nghj cüa Van phOng dang k' dt dai tai  Van ban so 384/VPDK 
ngày 012/12/2017 ye vic hüy Giây chü'ng nhn quyên sü' ding dt cüa Ban 
quán 1' ri'xng dc dung, cánh quan môi tnrông thành ph6 Ha Long, 

QUYET D1NH: 

Diu 1. Hüy Gity chirng nhtn quyCn si.v ding dat so phát hành T 1 3  18021  
so vào so cap giây chO'ng nhn quyCn su' dung dat 600 do UBND tinh Quáng 
Ninh cp ngày 06/7/2001 

L' do hOy: UBND tinh Quäng Ninh có QuyCt djnh thu hOi dat so 
1065/QD-UBND ngãy 21/4/2015; Hüy Giây chirng nhn quyên sü' dung dat do 
khOng thu hôi du'p'c Giây chO'ng nhn dâ cap. 

Diêu 2. Giao Van phOng Dãng k' dat dai cp nhtt, chinh 1' ho so' dia 
chinh, thông báo Giy chirng nhn không cOn giá trj pháp 1', l.p danh sách (iiãy 
chO'ng nhn dã bj hñy gcri Tong cue Quán I' dt dai c16 thông báo cOng khai trên 
trang thông tin din tir theo quy dnh; Van phOng SO' thông báo cong khai trén 
trang thông tin dién td cüa So' Tài nguyen và Môi tru'ng và trang thông tin din 
tü cüa I.Jy ban nhân dan tinh. 



Diu 3. Các On (Ba): Chãnh Van ph6ng Sà, Giám dc Van phông Däng k'' 
dt dal thuc Sâ Tài nguyen vã Môi tru&ng, Ban quãn 1' nimg dtC ding, cánh quan 
môi trix&ng thành phô Ha Long và các &in vi lien quan can cir Quyét djnh thi 
hành./. .-'-- 

Noi nhân: 
- Nhu trên; 
- UI3ND tinli (B/c); 
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