24

CÔNG BÁO/Số 71+72/Ngày 15-7-2017

Vị trí ranh giới khu ñất giao ñược xác ñịnh theo trích ño bản ñồ ñịa chính khu
ñất tỷ lệ 1/500, ký hiệu từ số G36-Cð-17/BððC (gồm 2 tờ: tờ 1 và tờ 2) ñược Văn
phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất (nay là Văn phòng ðăng ký ñất ñai) tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kiểm tra, xác nhận ngày 21 tháng 11 năm 2013 và ñược Sở Tài nguyên và
Môi trường xác nhận.
ðiều 2. Giao nhiệm vụ cho cơ quan, tổ chức thực hiện, các nội dung sau:
1. Ban Quản lý Dự án ðầu tư Xây dựng huyện Châu ðức có trách nhiệm:
Thực hiện ñúng như ðiều 1 của Quyết ñịnh này. Khi sử dụng ñất phải tuân thủ
Luật ðất ñai, Pháp luật Nhà nước hiện hành, bảo ñảm yêu cầu vê môi trường theo
quy ñịnh pháp luật.
Xây dựng công trình theo ñúng dự án ñầu tư, thiết kế công trình ñã ñược cấp
có thẩm quyền phê duyệt.
Không phải nộp tiền sử dụng ñất ñối với khu ñất ñược giao.
Phải quản lý, giữ gìn khu ñất ñược giao, không ñể bị lấn chiếm.
Bàn giao ñất và công trình trên ñất cho ñơn vị sử dụng sau khi hoàn tất việc
xây dựng công trình theo quy ñịnh.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:
Chủ trì, phối hợp cùng Ủy ban nhân dân huyện Châu ðức, Ủy ban nhân dân thị
trấn Ngãi Giao và các cơ quan có liên quan tiến hành xác ñịnh mốc giới thực ñịa khu
ñất giao trên, bàn giao ñất cho Ban Quản lý Dự án ðầu tư Xây dựng huyện Châu ðức
ñể xây dựng công trình cải tạo, sửa chữa ñường Trần Hưng ðạo, thị trấn Ngãi Giao,
huyện Châu ðức.
Chỉ ñạo Văn phòng ðăng ký ñất ñai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ñăng ký vào sổ ñịa
chính Nhà nước theo quy ñịnh.
3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm ñăng Quyết ñịnh này lên
Cổng thông tin ñiện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Giám ñốc các Sở:
Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư, Giao thông
vận tải; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Giám ñốc Kho bạc Nhà nước
Bà Rịa - Vũng Tàu; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu ðức; Chủ tịch Ủy ban
nhân dân thị trấn Ngãi Giao; Chi cục trưởng Chi cục Quản lý ñất ñai tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Giám ñốc Văn phòng ðăng ký ñất ñai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Giám ñốc
Ban Quản lý Dự án ðầu tư Xây dựng huyện Châu ðức; Thủ trưởng các ñơn vị và cá
nhân có liên quan căn cứ Quyết ñịnh thi hành./.
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