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SỐ:ẶY4 /ỌĐ-UBND Hòn Đất, ngày/^ tháng năm 2019

QUYẾT ĐỊNH 
về việc giao đất cho hộ bà Nguyễn Thị Xê

địa chỉ ấp Đường Thét, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kicn Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÒN ĐẤT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 nãm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ- 
CP ngày 6 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về việc sửa dổi, bổ sung một số nghị 
định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sư dụng đất, thu hồi đất; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT, ngày 29/9/2017 cua 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 
06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ;

Căn cứ Ke hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện Hòn Đất được phê duyệt tại 
Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2019 của ủy ban nhân dân tỉnh 
Kiên Giang;

Căn cứ Thông báo số 130/TB-UBND, ngày 01/4/2014 của Văn phòng UBND 
tỉnh Kiên Giang và Thông báo số 58/TB-VP, ngày 29/5/2018 của Văn phòng UBND 
tỉnh Kiên Giang; Thông báo số 210/TB-TCT, ngày 27/11/2018 của Tổ Công tác theo 
Quyết định số 1151/QĐ-UBND, ngày 24/5/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Căn cứ Tờ trình số '106/TTr-UBND ngày 04/7/2019 của UBND huyện Hòn Đất 
được UBND tỉnh chấp thuận theo Văn bản số 4127/VP-TCD ngày 17/7/2019 của 
Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang, về việc UBND huyện Hòn Đất xin chủ trương 
thực hiện thủ tục giao đất cho các hộ dân theo Báo cáo kết luận số 3293/BC-TTCP 
ngày 14/12/2016 của Thanh tra Chính phủ;

Xét đề nghị của phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: ^3 /TTr- 
PTNMT ngày^k tháng j5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao cho hộ bà Nguyễn Thị Xê, địa chỉ ấp Đường Thét, xã Bình Giang, 

huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, diện tích 20.000 m2 đất tại ấp Thuận Tiến, xã Bình 
Son, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang để sử dụng vào mục đích đất chuyên trồng lúa 
nước.



Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.

VỊ trí, ranh giới khu đất: Thửa đất số , mảnh trích đo địa chính số: TĐ02- 
2018 do Công ty cổ phần Bất động sản Kiên Giang lập ngày 05/7/2018, được Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang duyệt ngày 06/7/2018.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sứ dụng đất.

Điều 2. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND xã Bình Sơn, 
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện tổ chức thực hiện các công việc sau 
đây:

1. Thông báo cho người được giao đất nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp 
luật;

2. Xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa;
3. Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đã hoàn 

thành nghĩa vụ tài chính theo quy định;

4. Chỉnh lý hô sơ địa chính.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phống HĐND và ƯBND huyện Hòn Đất, Trưởng phòng Tài 
nguyên và Môi trường, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đẩt đai huyện Hòn 
Đất, Chủ tịch UBND xã Bình Sơn, xã Bình Giang, các đơn vị liên quan và hộ ông 
(bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhỉệm thi hành Quyết định nà.y.

Văn phòng HĐND và UBND huyện Hòn Đất chịu trách nhiệm đưa Quyết định 
này lên cổng thông tin điện từ của UBND huyện Hòn Đất./.T^

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Cổng thông tin diện tỷTiuyện;
- Lưu: VT, bah.
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