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CÔNG BÁO/Số 37/Ngày 01-7-2019

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
Số: 1449/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 11 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Về việc giao 4.31l,3m ñất tại xã Phước Long Thọ, huyện ðất ðỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án ðầu tư Xây dựng huyện ðất ðỏ sử dụng vào
mục ñích ñất sinh hoạt công cộng ñể xây dựng dự án Trung tâm Văn hóa Học
tập Cộng ñồng xã Phước Long Thọ
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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 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 545/Qð-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng ñất năm 2018
của UBND huyện ðất ðỏ;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
3005/TTr-STNMT ngày 27 tháng 5 năm 2019,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Giao 4.31l,3m2 ñất tại xã Phước Long Thọ, huyện ðất ðỏ, tỉnh Bà Rịa
- Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án ðầu tư Xây dựng huyện ðất ðỏ sử ñụng vào
mục ñích ñất sinh hoạt công cộng ñể xây dựng dự án Trung tâm Văn hóa Học tập
Cộng ñồng xã Phước Long Thọ.
Thời hạn sử dụng ñất: ổn ñịnh lâu dài.
Hình thức giao ñất: Giao ñất không thu tiền sử dụng ñất.
Vị trí, ranh giới khu ñất giao ñược xác ñịnh theo Bản ñồ ñịa chính khu ñất, ký
hiệu G11-ðð-19/BððC, tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH ðo ñạc Bản ñồ và Xây dựng
Bình Minh lập ngày 25 tháng 10 năm 2016, ñược Văn phòng ðăng ký ðất ñai tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu kiểm tra, xác nhận ngày 01 tháng 11 năm 2016 và ñược Sở Tài
nguyên và Môi trường xác nhận.

