
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO!  CHU NGHIA VLT NAM 
TINH QUANG TRI Dc Ip  - Tn' do - Hnh phñc 

S:J9O9/QD-UBND Quáng Trj, ngày tháng nàm 2020 

QUYET D!NH 
A •A A A A A A A A Ve vçc cho Cong ty Co phan Co phan Thanh An thue dat (dçt 2) 

thyc hin dy an: Thüy din La To Hng myc: Nhà diêu hành) 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TRj 

Can cz Lut Ta chtc chInh quyn dfaphu'cing ngày 19/6/2015, 

Can c& Lut F*t dcii ngày 29 tháng 11 nám 2013, 

Can c&Lu2tLám nghip ngày 15/11/2017, 

Can cii' Nghj djnh s 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cua ChInh phz quy 
ct/nh chi tiêt thi hành mót 56 diêu cña Luát dat dai, Nghj ct/nh so 01/201 7/ND-CP 
ngày 06/01/2017 cia ChInh phi tha dOi, bO sung m3t sO Nghj djnh quy ct/nh chi 
tiêt thi hành Luçt Dat dai, 

Cán c& Thông tw s 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa B5 trw&ng Bç5 
Tài nguyen và MOi trithng quy ct/nh ye hO sa giao dat, cho thuê dat, chuyên myc 
dIch th dyng dat, thu hOi dat; 

Can ct'c Ngh/ quyét só 36/2019/NQ-HDND ngày 06/12/2020 cia HDND tin/i 
vêviçc thông qua danh myc cOc dr On cOn thu hOi dat và các dir On cO szr dyng dOt 
trOng ha, dOt rf'ngphOng h$ vào cOc myc dIch khác trong näm 2020; 

Can th Quyét ct/nh s 1144/QD-UBND ngày 07/5/2020 cia UBND tinh ye vic 
phê duyt ké hogch th dung dOt nám 2020 huyn DakrOng; 

Xét hc scxin thuê ddt cia COng ty Cphcn Thành An và d nghj cia GiOm dc 
Sà Tài nguyen và MOi fru&ng tgi Ta trInh sO 2028/TTr-STNMT ngày 08/7/2020. 

QUYET IMNil: 

Diu 1. Cho Cong ty Co ph.n Thành An thuê 1 .796m2  dt (Dã di.rcic UBND 
huyn Dakrông thu hôi t?i  Quyêt djnh so 2580/QD-UBND ngày 31/12/2019), 
thuOc thirasô 16 - ti ban do dja chInh sO 21, t' 1 1/2.000 cüa xã Htic NghI, huyn 
DakrOng dê thirc hin dir an: Thñy din La To - hang mic: Nhâ diêu hành. 

- Thci han  thuê dat: Dn ngày 04/7/2067. 

- HInh thi:rc thuê dt: Nha. nuOc cho thuê dAt trã tin hang näm. 

- Vi trI, ranh giói thuê dt dt.rqc xác djnh theo ti bàn do khu dt, t' 1 1/1.000 
do Chi nhánh Van phOng Däng k dat dai huyn Dakrông 1p  ngày 16/4/2020, 
ducrc Sâ Tài nguyen và MOi tru&ng xác nhn ngây 08/7/2020. 

- Sau 12 tháng kê tir ngày duçic thuê dt tai  thi:rc dja ma COng ty C phtn 
Thành An khOng sir diing hoc sir dung không dung miic dIch &rçYc giao thI së thu 
hôi dat theo quy djnh cüa pháp Iut. 



* Ph.n din tIch 60m2  dt con la (Dã thrçic UBND huyn Dakrông thu hOi tii 
Quyêt djnh so 2580/QD-UBND ngày 31/12/2019) thuc hành lang dithng giao 
thông, giao UBND xã Hñc NghI quán l. 

Diêu 2. Giao nhiêm vt cho các dcm vj có lien quan chju trách nhim t chirc 
thrc hin các cong vic sau day: 

1. Si Tài nguyen vâ Môi tnrOng: 

- Thông báo cho Cong ty Ct!I phn Thành An np phi, 1 phi và chuyên thông 
tin sang ca quan Thuê dê xác djnh nghia vii tài chInh theo quy djnh cüa pháp 1u.t; 

- Trong thii han  thông qua 10 ngày lam vic t chirc bàn giao trên thirc dja cho 
Cong ty Co phân Thành An sà ding; 

- K9 hqp dng thuê dt vói Cong ty C phân Thành An. 

2. Sâ Cong thixcing phi hcip vói UBND huyn Dakrông và các dan vj có lien 
quan theo dôi, giám sat vic thirc hin dir an cüa Cong ty Co phân Thành An. 

3. Van phOng Dàng k dt dai tinh thirc hin vic chinh 1 h sa dia  chInh. 

4. Cong ty C phAn Thành An phài hoàn thành các thütic v môi trumg, du 
tu, xây dirng,... theo quy djnh cüa pháp 1utt truâc khi triên khai xây dmg Cong 
trInh; lam vic vâi Sà Tâi chinh dé np tiên bâo v, phát triên dat trông lüa khi Nhà 
nithc thu hôi, chuyên dôi mic dich sir ditng dat thirc hin dir an theo quy djnh; 
khãn truang 1p thu tic thuê dat dôi vâi các hang mi1c cOn lai  cüa dir an. 

5. Van phOng UBND tinh chju trách thim dua Quyt djnh nay len Trang 
thông tin din tü tinh. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc k t1r ngày k. 

Chánh Van phOng UBND tinh, Giám dc các S&: Tài nguyen và Môi tnrmg, 
Cong thuang; Cic trir&ng Ciic Thuê tinh, ChO tjch UBND huyn DakrOng, Giám 
dôc Van phOng Dãng k dat dai tinh Quãng Trj, Chü tjch UBND xã HOc NghI, 
Giám dOc Cong ty CO phân Thành An và ThO tnrOng các don vj có lien quan chju 
trách nhim thi hành Quyêt djnh nay./.41— 

Noi nhjin: 
-NhrDiàu3; 
- Trung tam tin hçc tinh; 
-LuuVT,TN. 
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