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Ye vlçc cho Cong ty TNHH San xuat che bien go Nht Minh thue thit 
dê thire hin drán: Nhà may san xut mc dan (1I1ng 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TRI 

Can th Lut T chi'c chInh quyn d/a phuvi'ig ngày 19/6/2015; 

Can c& Lut Dát dai ngày 29 tháng 11 nãm 2013, 

Can c Nghj djnh s6 43/2014/ND-CP ngày 15 ththng 5 nám 2014 cüa Chmnh 
phi quy djnh chi tiêt thE hành m5t so diêu cüa Luçt Oat dai; 

Can th Nghj djnh s 01/201 7/ND-CP ngày 06 tháng 01 nám 2017 cia Chinh 
phñ tha dôi, bô sung mç5t so Nghj d/nh quy djnh chi tiët thi Ithnh Liit Oat dcii. 

Can c Thông tu s 30/2014/TT-BTIVMT ngày 02 tháng 6 nàni 2014 cia Bç5 
tru'àng Bô Tài nguyen và MOi tru'&ng quy djnh ye ho so giao dat, cho thuê dat, 
chuyên myc dich sü dung dat, thu hOi dat; 

Can c& Quylt dinhso 995/QD-UBND ngày 15 tháng 4 nám 2020 cua UBND 
tinh ye vic phê duyt ké hogch su dyng dat nárn 2020 cua huyén Triu Phong; 

Xét hc so xin thuê ddt cza Cong ty TNI-JH San xuát chl biJn gâ Nht ivIinh và 
theo dê nghj cüa Giám dóc S& Tài nguyen và MOi trwàng tgi T& trinh sO 132 7/TTr-
STNMTngày 12 tháng 5 nám 2020. 

QUYET IHNH: 
• - 2 Dieu 1. Cho Cong ty TNHH San xuat che bien go Nhat Minh thue 4.5 12m dat, 

tai Cim Cong nghip Dông Ai Ttr, huyn Triu Phong (Drçc UBND tinh thu hôi 
dat và giao cho UBND huyn Triu Phong xây dirng Ciim cong nghip Dông Ai 
Tir theo Quyetdjnh so 664/QD-UBNID ngày 10/4/20 14); thuc thCra so 34 - t& bàn 
do dja chInh so 01 cüa th trân Ai TCr, huyn Triu Phong, dê thirc hin dir an: Nhã 
may san xuât mc dan diving. 

- Thii han  thuê dat: Dn ngày 13 tháng 02 nàrn 2070. 

- HInh thi'rc thuê dAt: Nba ntrâc cho thuê dat trá tiên hang nàm. 

- V trI, ranh giâi thuê dt duçic xác djnh theo tä bàn d th€ra dt, ty I 1/1.000 
do Trung tam K thu3t  Tài nguyen và Môi triRing 1tp ngày 15/4/2020, du9c Sä Tài 
nguyen và Môi trlr&ng xác nhn ngày 12/5/2020. 

- Sau 12 tháng k tir ngày drcirc thuê dt ma Cong ty TNHH San xuAt ch bin 
g Nhtt Minh không sCr dvng  hoãc sü ding không dung mi1c dIch dt.rcic thuê thI 
Nhà nuOc s thu hôi dat theo quy djnh cüa Pháp 1u.t. 
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Diu 2. Giao nhirn v1i cho các don vj có lien quaii chju trách nhim to chtrc 
thiic hin các cong vic sau day: 

1. Sâ Tài nguyen và Môi trung: 

- Thông báo cho Cong ty TNHH San xuAt ché bin g Nht Minh np phi, l 
phI vã chuyên thông tin sang co quan Thuê dé xác djnh nghia v1i tài chInh theo quy 
djnh cüa pháp 1ut; 

- Trong thii hn không qua 10 ngày lam vic, k tà ngày có Quyt dnh cho thuê 
dat, to chirc bàn giao trên thirc dja cho Cong ty TNHH San xuât chê biên gO Nht 
Minh sr ding; 

- K' hqp dông thuê dt vói Cong ty TNHH San xuAt ch bin g Nht Mink 

2. UBND huyn Triu Phong theo dôi, giám sat vic thirc hin dir an cUa Cong 
ty TNHH San xuât chê biên g Nh@ Minh. 

3. Van phông DAng k' dt dai tinh thçrc hin vic chinh l' h so dja chInh. 

4. Cong ty TNHH San xut ch bin g Nht Minh phãi hoàn thành các thu tic 
ye môi tru&lg, dãu tu, xây dirng,... theo quy djnh cCia pháp lut truâc khi triCn khai 
xây dirng cong trInh. 

5. VAn phông UBND tinh chju trách nhim dua Quyt djnh nay ten Trang 
thông tin din tcr tinh. 

Diu 3. Quy& djnh nay có hiu hrc k tCr ngày k. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc S& Tài nguyen và M8i trtthng, Cc 
tnthng Cuc Thuê tinh, Chü tjch UBND huyn Triu Phong, Giám dOc VAn phông 
Däng k' dat dai tinh, Giám dôc Trung tam Phát triên Ciirn COng nghip Va Khuyên 
cong huyn Triu Phong, Chü tjch UBND thj trân Ai Tu, Giám dOc Cong ty 
TNHH San xuât chê biên g Nht Minh và ThU tri.râng các don vj Co lien quan 
chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay./jj..- 

Noi n/ian: 
- Niw Diéu 3; 
- Trung tarn tin hQC tinh; 
- Luii VT, TN. 
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