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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1381/Qð-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 03 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Về việc thu hồi 12.483m ñất, tại ñiểm mỏ vật liệu san lấp số 67,
thuộc xã Phước Hội, huyện ðất ðỏ theo quy ñịnh
tai ðiểm d Khoản 1 ðiều 65 Luật ðất ñai
2

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh về hồ sơ giao ñất, cho thuê ñất,
chuyển mục ñích sử dụng ñất, thu hồi ñất;
Căn cứ Quyết ñịnh số 1931/Qð-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2008 của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc cho phép Công ty TNHH Xây
dựng Hiệp Bình ñược chuyển mục ñích sử dụng 12.483m2 ñất nông nghiệp sang ñất
sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp với hình thức thuê ñất (trả tiền thuê ñất hàng
năm) tại xã Phước Hội, huyện ðất ðỏ ñể ñầu tư khai thác mỏ vật liệu san lấp số 67;
Căn cứ Quyết ñịnh số 1987/Qð-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ñóng cửa mỏ vật liệu san lấp số
67, xã Phước Hội, huyện ðất ðỏ của Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Bình;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
2532/TTr-STNMT ngày 07 tháng 5 năm 2019,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1.
1. Thu hồi 12.483m2 ñất tại ñiểm mỏ 67, xã Phước Hội, huyện ðất ðỏ tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công ty
TNHH Xây dựng Hiệp Bình thuê tại Quyết ñịnh số 1931/Qð-UBND ngày 10 tháng 6
năm 2008.
Vị trí, ranh giới khu ñất thu hồi ñược xác ñịnh theo sơ ñồ vị trí, tỷ lệ 1/2.000,
do Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 20 tháng 5 năm 2008.

