
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHt NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dôc Ip - Tir do - Hnh phtIc 

S&AB3.,/QD-1JBND Quáng Tn, ngày 1 othángq- nãm 2020 

QUYET D!NH A •A A A A A A Ve viçc cho Cong ty Co phan Licogi 13 thue dat 
thçrc hin dir an: Nhà may din mt trôi LIG - Quãng TrI 

Hng mic: Tuyn dtrôig day 110kV và Trm bin áp 22/110kV 

U BAN N}IAN DAN TNH QUANG TR 

Can c&Lut Td chi'c chInh quyn djaphiro'ng ngày 19/6/2015, 

Can thLuit Ddt dai ngày 29 tháng 11 nám 2013, 

Can c& Nghj djnhsd 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cza ChInh phii quy djnh 
chi tiêt thi hành mç5t so diêu cza LuU £ât dai, Nghj dinh sO 01/201 7/ND-cP ngày 
0 6/01/20] 7 cüa GhInh phz s&a dOi, bO sung mt sO Nghj djnh quy cl/nh chi tiêt thi 
hành Luát Dat dai; 

Can th Thông tw s6 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa Bç5 tru'&ng Bó Tài 
nguyen và MOi trzthng quy cl/nh ye ho sci giao dat, cho thuê dat, chuyên myc dIch si 
dyng dat, thu hOi ddt, 

Can cz Ngh/ quyt sd 28/2018/NQ-HDND ngày 18/7/2018 cüa Hi dng nhán 
dan tinh ye vic thông qua danh myc dr an can thu hOi dat và các dr 

an có si'r dyng 
dat trOng láa, dat rimgphOng h5 vào các myc dIch khác trong nám 2018; 

Can cii' Quyé't cl/nh s 1022/QD-UBND ngày 17/4/2020 cüa UBND tinh v vic 
phê duyt ké hogch s& dyng dat nám 2020 cüa huyn Gio Linh. 

Xét h so'xin thuê dth cña COng ty C2 phcn Licogi 13 và theo d nghi cza Giám 
dOc So Ta! nguyen và MOi trwthig tgi TO trInh sO ]581/77'r-STNMT ngày 03 tháng 6 
nám 2020. 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Cho Cong ty C ph.n Licogi 13 thuê 7.514m2  dt (Dã duqc UBND 
huyn Gio Linh thu hôi dat ti Quyêt djnh so 3772/QD-UBND ngày 27/11/20 18, 
Quyêt djnh so 3 63/QD-UBND ngày 28/01/2019, Quyêt djnh so 85 5/QD-UBND ngây 
25/3/2019 và Quyêt djnh so 3693/QD-UBND ngày 12/12/2012); gôm các thira dat, 
thuôc t& bàn do dia chInh so 5, 11, 18, 19, 24, 23, 24, 25 cüa xã Gio Quang, t bàn dO 
dia chInh sO 13, 14, 19, 20, 22 cüa xã Gio Mai, t?Y bàn dO dja chInh so 20, 21, 23 cUa xã 
Gio Vit, t bàn do dja chmnh so 23 cüa xa Gio Thành (nay thuôc xã Gio Hái), dê thixc 
hin dr an: Nhà may din mt tthi LIG - Quàng Tn; hng m%ic: Tuyên di.thng day 
110kV và Tram biên áp 22/110kV. 

- Th?i hmn thuê dt: Dn ngãy 08 tháng 6 näm 2068. 

- HInh thIrc thué dAt: Nhà nuàc cho thuê dAt trã tin hang nãm. 
- Vi trI, ranh giOi thuê dAt duc xác dinh theo t ban d khu dAt, t' 1 1/500 do 

Cong ty TN}IH MTV Tix van do dc bàn do Tiên Phát 1p ngày 21/5/2020, &rçic S& 
Tài nguyen và MOi trung xác nh.n ngày 03/6/2020. 



- Sau 12 tháng k tir ngày dugc thuê dAt ma Cong ty C phAn Licogi 13 không 
si diing hoc sir diing không dung mic dich duçc thué thI Nba nuâc sê thu hôi dat 
theo quy djnh cüa Pháp Iut. 

Diu 2. Giao nhiêm vi cho cac don vi có lien quan chju trách nhim M chcrc 
thirc hin các cong vic sau day: 

1. Sâ Tài nguyen và Môi trueing: 

- Thông bão cho Cong ty C phAn Licogi 13 np phi, 1 phi và chuyn thông tin 
sang Ban Quán 1 Khu kinh tê tinh dê xác djnh nghia v1i tài chInh theo quy djnh cüa 
pháp 1ut; 

- Trong thñ htn không qua 10 ngày lam vic ktr ngày có quyt djnh cho thuê 
dat, to chcic bàn giao trén thirc dja cho Cong ty Co phãn Licogi 13 scr diing; 

- K hçrp dng thuê dAt vâi Cong ty C6 phAn Licogi 13. 
2. Sâ Tài chinh tham mini thu tin bão v, phát trin dAt trng lüa khi thu hi, 

chuyên miic dôi mic dIch sir diing dAt trông lüa thrc hin d an theo quy djnh. 

2. Ban Quãn 1 Khu kinh t tinh và Sâ Cong thrcing theo chirc nang thim vi.i 
kiêm tra, giám sat chü dâu tu thirc hin dung dir an dâu Ui dâ duqc chap thun chü 
trixcYng dâu Ui và quy hoich da di.rçic phê duyt; kjp thii giãi quyêt các vuóng mac 
phát sinh (nêu co). 

3. Van phông Dang k dAt dai tinh thirc hin vic chinh l h sa dja chInh. 
4. Van phông UBNID tinh chju trách nhim dua Quyt djnh nay len Trang thông 

tin then tcr tinh. 

5. Cong ty C phn Licogi 13 phãi hoàn thành các thu tiic v môi trixmg, dAu tu, 
xay drng,... theo quy djnh cüa pháp 1ut tnrâc khi triên khai xây dirng cong trInh; lam 
vic vài Sâ Tài chInh dê np tién bão v, phát triên dat trông lüa khi Nhà nuOc thu 
hôi chuyên, dôi mic dIch si diing dat thirc hin dir an theo quy djnh. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc k tr ngày ks'. 

Chánh Van phOng UBND tinh, Giám dc các Sâ: Tài nguyen và Môi trirông, 
Tài chInh, Cong thixo'ng, Ciic truâng Ciic Thuê tinh, Tru&ng Ban Quán I Khu kinh tê 
tinh, Chü tich UBND huyn Gio Linh, Giám doe Van phông Däng k dat dai tinh, 
Chü tjch UBND xà Gio Quang, Chü tjch UBND xâ Gio Mai, Chü tjch UBND xã Gio 
Vit, Chü tjch UBND xã Gio Hãi, Giám dôc Cong ty Co phan Licogi 13 và Thu 
truông các d lien quan chju trách thim thi hành Quyét djnh nay.!.  J- 
Noi n/ian: 
-Nhi.rdiu3; 
- Trung tam tin hçc tinh; 
- Ltxu VT, TN. 

TM. U BAN NHAN DAN 
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