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So  2053  /QD-UBND 

CQNG HOA xA HQI cmj NGHIA VIET NAM 
Dc 1p - Tu do - Hinh phüc 

Quáng Trj, ngày29tháng nám 2020 

QUYET DINH 
V vic chuyn dôi mite dIch sfr diing dt, rung và cho Cong ty C phn SeCo 

thuê dt (dçrt 1) dê thyc hin du an: Nhà may din mt trô'i Gb Thành 2 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR! 

Can ci Luát Td chüc chInh quyn djaphwang ngày 19/6/2015; 

Can c&Luçt Ddt dcii ngày 29 tháng 11 nñm 2013, 
Can th Nghj dinhs6 43/2014/ND-CF ngày 15/5/2014 cta ChInh phz quy djnh 

chi tiêt thi hành mót so diêu cüa Luát Dat dcii; Nghj djnh sO 01/201 7/NDCvP  ngày 
06/01/2017 cüa GhInh phü tha dói, bO sung m5t so Nghj djnh quy djnh chi tiêt thi 
hành Luát Dat dai; 

Can cz Nghj djnh s 156/2018/ND-CF ngày 16/11/2018 cia ChInh phi quy 
djnh chi tiêt mçSt so diêu cüa Lu2t Lam nghip; 

Can cz Thong 1w só 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cza B5 trwO'ng Bç5 
Tài nguyen và MOi trw&ng quy djnh ye hO sd giao dat, cho thuê dat, chuyên myc 
dIch si dyng dat, thu hOi dat; 

Can th Nghf quyets 03/NQ-HDND ngày 20/7/2019 cüa H5i dt3ng nhán tinh 
Quáng Trj ye vic chuyén dOi myc dIch th dyng ring thtc hin các dr an dáu lit 
trén dja bàn tinh; 

Càn th Nghj quylt sá 04/2019/NQ-HDND ngày 20/7/2019 cüa Hi dng nhán 
dan tinh ye vic quyêt djnh chi trwo'ng các dt an thu hOi dat và các dt an chuyên 
myc dIch th dyng dâtphát sinh trong nám 2019, 

Can ci'c Quyt cl/nh s 1022/QD-UBND ngày 17/4/2020 cüa UBND tInh ve vic 
phê duyt ké hogch th c4ng dat nãm 2020 huyn Gio Linh; 

Xe! h scixin thuê ddt cia C'Ong ty Cphdn SeCo và d ngh/ cüa Giám &c So 
Tài nguyen và MOi tru'&ng tgi Ta trInh sO 2235/TTr-STNMT ngày 24/7/2020. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Chuyn di miic dIch sr ding dat, r&ng sang miic dIch phi nông nghip 
dê thirc hin dr an Nhà may din mt träi Gio Thành 2, ci the nhu sau: 

- Din tIch: 17,6ha (Dt Co r&ng) 

- Dia dim: Thuôc tiu khu 568H, xã Gio Hài, NTK 99, xã Gio Thành (nay là 
xa Gio Hãi), huyn Gio Linh, tinh Quàng Trj. 

- Di tuçlng: Thuc di tuçing quy hoch rirng san xuAt. 
- Hin trng: Rirng san xut do các h gia dinh, Ca nhân dang quãn l, sir ding; 

rirng duçc trông vào khoãng nãm 2002. 
- Thyi hn chuyn di: Theo th?yi gian hot dng cüa dir an tai  Quyt djnh chü 

truang dâu tir. 



Diu 2. Cho Cong ty C phAn SeCo thuê 585.7 13m2  dt (Dã dixcic UBND huyn 
Gio Linh thu hôi ti Quyêt djnh so 2437/QD-UBND ngày 02/8/2019); gôm thira so 

257 - t bàn do dja chInh so 10; thtra so 715 - t bàn do djachInh so 11; thtra so 19 - 
tà bàn do dja chinh so 19; thcra so 3 - t1 bàn dO dja chInh sO 20; thira so 502 - t bàn 
do dia chinh so 25; thi:ra sO 52 - t bàn dO dia chInh so 26, t' 1 1/2.000 cUa xà Gio 
Hãi, huyn Gio Linh dê thirc hin dir an: Nba may din mt tr&i Gio Thành 2. 

- Th?yi hn thuê dt: Dn ngày 22/02/2069. 

- Hlnh thirc thuê dat: Nba nixOc cho thuê dtt trã tin hang nàm. 

- Vi tn, ranh gioi thuê dt di.rac xác djnh theo t1 bàn d khu dat, t 1 1/2.000 
do Cong ty TNHH MTV Tu van do dc bàn do Tiên Phát 1p ngày 16/7/2020, duçic 
Si Tài nguyen và Môi trung xác nhn ngày 24/7/2020. 

Sau 12 tháng k tü ngày duçic bàn giao dt tii thxc dja ma Cong ty Co phn 
SeCo không s1r diing hoc sir diing không dung miic dIch duqc thuê thI s thu hOi 
dat theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 3. Giao nhim vi cho các don vj có lien quan chju trách nhim to chüc 
thirc hin các cong vic sau day: 

1. Sâ Tài nguyen và Môi tru&ng: 

- Thông báo cho Cong ty C phn SeCo np phi và 1 phI; chuyn thông tin 
sang co quan Thuê hoc tham miru UBND tinh xác djnh giá dat ci the âê tinh tiên 
thuê dat theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

- Trong thii hn khOng qua 10 ngày lam vic ti chirc bàn giao trên thirc dja cho 
COng ty Co phân SeCo sü diing; 

- K hçp dng thuC cttt v&i Cong ty Co phn ScCo. 

2. S Cong thi.rong ph6i hcip vâi UBNID huyn Gb Linh Va CC don vj cO lien 
quan theo dOi, giám sat viêc thirc hin dr an cüa Cong ty Co phân SeCo. 

3. VAn phông Dang k dt dai tinh thrc hin vic chinh 1 h so dja chinh. 

4. Cong ty C phn SeCo phài hoàn thành các thu tilc v mOi truông, dAu ti.r, 
xây drng,... theo quy djnh cUa pháp 1ut truâc khi tniên khai xây drng cOng trInh. 

5. VAn phOng Uy ban nhân dan tinh chju trách nhim di.ra Quyt djnh nay len 
Trang thông tin din tCr tinh. 

Diu 4. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tir ngày k. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc các Sâ: Tài nguyen và Môi tnr?mg, 
Nông nghip và Phát tniên nông thôn, Cong thi.rong; Cic trung Ciic Thuê tinh, Chü 
tich UBND huyn Gio Linh, Giám doe VAn phông Dang k dat dai tinh, Chü tjch 
UBND xA Gio Hái, Giám dOe Cong ty CO phàn SeCo và Thu tru&ng các don vj eó 
lien quan chju tnách nbim thi hành Quyêt djrih này./- 
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