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THÔNG BÁO
 Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng

 QSD đất tại Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng 
khu dân cư mới xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang

 do Liên danh Toàn Gia – Thành Đạt làm chủ đầu tư
(đợt 15)

Thực hiện Điều 72 Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 
Chính phủ, quy định trình tự, thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát 
triển nhà ở.

Sau khi xem xét hồ sơ và Biên bản kiểm tra ngày ………… …………..của 
Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường về việc 
kiểm tra hiện trạng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho 04 thửa đất 
cụ thể: Lô CL8-03 (diện tích 72,0 m2); CL8-19 (diện tích 72,0 m2); CL8-20 (diện 
tích 72,0 m2); CL8-21 (diện tích 87,5 m2) của Liên danh Toàn Gia – Thành Đạt, Sở 
Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

 - Hồ sơ đề nghị kiểm tra ban hành Thông báo điều kiện chuyển nhượng cho 
các hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng QSD đất của Liên danh Toàn Gia 
– Thành Đạt do Liên danh đã nộp đầy đủ danh mục theo quy định tại Khoản 1, 
Điều 72, Nghị định số 43/2014 ngày 15/5/2014.

- Việc sử dụng đất phù hợp với Quy hoạch chi tiết xây dựng điều chỉnh khu 
dân cư mới xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương (tỉ lệ 1/500) được 
duyệt theo Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 24/2/2016 của UBND huyện Bình 
Giang.

- Về kết cấu hạ tầng: Theo xác nhận tại các Công văn số số 114/SXD-QLN 
ngày 21/02/2017 của Sở Xây dựng “V/v xác nhận hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật của dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu dân cư mới xã Tráng 
Liệt, huyện Bình Giang” và qua kiểm tra hiện trạng, xác định các thửa đất trên 
thuộc khu vực đã cơ bản hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm: Giao thông, 
cấp nước, thoát nước và điện; cơ bản hoàn thành một số công trình dịch vụ theo 
Qui hoạch chi tiết đã được phê duyệt.
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- Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu dân cư mới xã Tráng 
Liệt, huyện Bình Giang  đã cơ bản đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của 
khu vực.

 - Các thửa đất trên đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho 
Liên danh Toàn Gia – Thành Đạt theo Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 
21/6/2017.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Liên danh Toàn Gia – Thành 
Đạt, Văn phòng đăng ký QSD đất huyện Bình Giang thực hiện theo quy định việc 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các thửa đất trên.

Liên danh Toàn Gia – Thành Đạt tiếp tục thực hiện theo quy định tại Khoản 
3, Điều 72, Nghị định số 43/2014 ngày 15/5/2014 của Chính Phủ, nộp thay cho 
người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 01 bộ hồ sơ đăng ký cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc cung cấp hồ sơ cho bên mua để tự đi đăng ký 
tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Bình Giang để thực hiện theo quy 
định của Luật Đất đai năm 2013. 

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Hải Dương; Văn phòng đăng ký 
quyền sử dụng đất huyện Bình Giang tiếp tục thực hiện các công việc theo quy 
định tại Khoản 4, Điều 72, Nghị định số 43/2014 ngày 15/5/2014 của Chính Phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai./.
Nơi nhận:  
- VPĐKQSDĐ huyện Bình Giang (T/hiện);
- Liên danh Toàn Gia – Thành Đạt;
- TTCNTT (đăng Website)
- Lưu VT, HS.

                                                                       

                                                                                      

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Mạnh Khởi
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