
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ SẦM SƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 
Số:         /QĐ-UBND                      Sầm Sơn, ngày       tháng  9  năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc giao đất ở tái định cư cho hộ ông Vũ Như Chúc có đất  

thu hồi thực hiện dự án: Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn. 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SẦM SƠN       

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

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;  

 Căn cứ các Nghị định của chính phủ: Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi 

nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, 

bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành của Luật đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất;  

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Sầm Sơn: Quyết định số 

3836/QĐ-UBND ngày 07/12/2015 về việc phê duyệt phương án bố trí tái định 

cư thực hiện dự án khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn (giai đoạn 2, ngoài 

khu sân golf và resort) và các khu tái định cư trên địa bàn xã Quảng Cư; Quyết 

định số 7637/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 khu dân cư, tái định cư cánh đồng Sông Đông, phường Quảng Cư, 

thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 

08/03/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500 khu dân cư, tái định cư cánh đồng Sông Đông, phường Quảng Cư, thành 

phố Sầm Sơn; Quyết định số 6562/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 phê duyệt giá 

đất cụ thể (giá đất ở) để thu tiền sử dụng đất ở tái định cư tại Mặt bằng quy 

hoạch Khu dân cư, tái định cư cánh đồng Sông Đông, thành phố Sầm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa; Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 về việc thu hồi đất 

của các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại xã Quảng Cư (nay là phường 

Quảng Cư) thực hiện dự án: Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn giai 

đoạn 2; Quyết định số 7817/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 về việc điều chỉnh 

Quyết định thu hồi đất của hộ ông Vũ Như Chúc; Quyết định số 483/QĐ-UBND 

ngày 22/02/2016 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

thực hiện dự án: Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn giai đoạn 2; Quyết 

định số 2166/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 về việc phê duyệt phương án hỗ trợ bổ 

sung cho hộ ông Vũ Như Chúc; Quyết định số 7838/QĐ-UBND ngày 
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08/11/2016 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ điều chỉnh, bổ sung 

cho hộ ông Vũ Như Chúc; Quyết định số 8155/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 về 

việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ điều chỉnh, bổ sung cho hộ ông Vũ 

Như Chúc; 

Xét đề nghị của phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

1148/TTr- TNMT ngày 03/9/2020; Hội đồng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

tại Tờ trình số 370/TTr-HĐBT ngày 24/8/2020 về việc đề nghị giao đất ở tái 

định cư cho hộ ông Vũ Như Chúc có đất ở thu hồi thực hiện dự án: Khu đô thị 

du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn (Kèm theo biên bản họp xét ngày 5/8/2016 và 

biên bản họp ngày 06/10/2018 về việc thống nhất xác định vị trí lô tái định cư 

sang mặt bằng đã được phê duyệt thực hiện dự án khu đô thị sinh thái FLC 

Sầm Sơn).    

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao đất ở tái định cư cho hộ ông Vũ Như Chúc tại phường 

Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa thực hiện dự án Khu đô thị sinh 

thái FLC Sầm Sơn. 

- Tổng số lô giao: 06 lô với tổng diện tích đất giao 600m
2 
thuộc Mặt bằng 

khu dân cư, tái định cư cánh đồng Sông Đông, phường Quảng Cư được Chủ 

tịch UBND thành phố Sầm Sơn phê duyệt tại Quyết định số 1108/QĐ-UBND 

ngày 08/03/2019. Cụ thể:  

STT Ký hiệu lô Diện tích lô (m
2
) 

1 F2 100 

2 F3 100 

3 F4 100 

4 F43 100 

5 F44 100 

6 F45 100 

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị. 

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. 

- Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất. 

- Vị trí, ranh giới, kích thước các lô đất theo đúng mặt bằng quy hoạch 

phê duyệt tại Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 08/03/2019. 

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 Quyết định này, các phòng ban, đơn vị có liên 

quan, UBND phường Quảng Cư và hộ ông Vũ Như Chúc có trách nhiệm thực 

hiện nhiệm vụ cụ thể sau: 
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1. Phòng Tài chính-Kế hoạch theo dõi đôn đốc hộ ông Vũ Như Chúc nộp 

tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà Nước theo quy định. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND phường Quảng 

Cư xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa; tham mưu cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ 

tài chính theo quy định của pháp luật. 

3. Chi cục Thuế khu vực thành phố Sầm Sơn-Quảng Xương thông báo 

cho hộ ông Vũ Như Chúc nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ và tiền chậm nộp 

(nếu có) theo quy định. 

4. UBND phường Quảng Cư có trách nhiệm quản lý việc sử dụng đất cho 

hộ ông Vũ Như Chúc theo mặt bằng quy hoạch đã được phê duyệt. 

5. Hộ ông Vũ Như Chúc có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, vị trí 

ranh giới theo mặt bằng quy hoạch đã được phê duyệt. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Trưởng các phòng: Tài 

nguyên và Môi trường, Tài chính-Kế hoạch, Quản lý đô thị, Giám đốc Ban quản 

lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, Giám đốc Kho bạc, Trưởng Chi cục thuế 

khu vực thành phố Sầm Sơn-Quảng Xương, Chủ tịch UBND phường Quảng Cư, 

Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan và hộ ông Vũ Như Chúc chịu trách 

nhiệm Quyết định này. 

Văn phòng HĐND và UBND thành phố Sầm Sơn chịu trách nhiệm đăng 

Quyết định này lên Cổng thông tin điện tử của thành phố Sầm Sơn./. 

 
 

 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TNMT (Đức). 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Lương Tất Thắng 
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