
JY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc Ip  - Tir do - Hnh phüc 

So:otl.9i1  /QD-UBND Quáng Trj, ngày  O'f  thanggnam 2020 

QUYET DJNH 
V vic cho Cong ty Co phn nông san h&u co' Quãng TrI thuê dt 
d thirc hin dty an: Nhà may xay xát gto và các cong trInh phii trçr 

UY BAN NHAN DAN T!NH QUANG TRI 

Can cz Lut Td chi'c chInh quyn dja phirong ngày 19/6/2015; 

Can c& Lut Ddt dai ngày 29 tháng 11 näm 2013; 

C'án c& Nghj djnh so' 43/2014/ND-CP ngày 15 tháng 5 nàm 2014 cia ChInh 
phi quy dinh chi tiét thi hành môt so diêu ctha Lut Dat dai; 

Can c&Nghj djnh so' O1/2017/ND-CP ngày 06 tháng 01 nãm 2017 cza ChInh 
phi tha dOi, bó sung mt sO Nghf a'jnh quy djnh chi tiêt thi hành Luat  Dat dai, 

Can c& Thông tu' so' 30/2014/TT-BTNMT ngây 02 tháng 6 nãm 2014 cza Bç5 
trwóng Bç5 Tài nguyen và MOi tru'&ng quy djnh ye hO so' giao dat, cho thuC dat, 
chuyên myc dIch th ding dat, thu hOi dat; 

Can cfr QuyAt djnh so' 2064/QD-UBND ngày 29 tháng 7 nám 2020 ca L'BND 
tinh ye viêc bO sung dr an vào ké hogch th dung dat nám 2020 thành phO DOng 
Ha; 

Xét h so' xin thuê dá't cia COng ty Co' phcn nOng san hfru cc Quáng Trf và d 
nghj czia Giám dOc Sà Tài nguyen và Mói tru'&ng tgi T& trInh sO 2391/TTr-STNMT 
ngày 05 tháng 8 nám 2020. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Cho Cong ty C phn nông san hU'u Ca Quâng Trj thuê 4.52 1m2  dt (dâ 
thrqc UBND tinh thu hôi và giao Ban Quãn 19 Khu kinh té tinh quãn 19 ti Quyêt 
dnh so 2427/QD-UBND ngày 12/9/20 19), ti Khu Cong nghip Nam Dông Ha, 
thuôc thüa sO 1343 - to bàn do dja chInh so 47 cüa phu&ng Dông Luang, thành phô 
Dông H, dê thrc hin dir an: Nhà may xay xát go và các cong trmnh phçi trQ. 

- ThOi hn thuê dAt: Dn ngày 18 tháng 12 näm 2069. 

- HInh thirc thué d.t: N}ià nuOc cho thuê dAt trá tin hang näm. 

- Vi trI, ranh giOi thuê dt d:uoc xác djnh theo tO bàn d khu dAt, t9 1 1/2.000 
do do Cong ty TNHI-1 MTV Tu van do dc bàn do Tiên Phát 1p ngây 30/7/2020, 
duçic SO Tài nguyen và Môi tri.r&ng xác nhn ngày 05/8/2020. 

Sau 12 tháng k tr ngày di.rgc thuê dAt ma Cong ty C6 phAn nông san hiru ca 
Quâng Trj không sO dting hoc sO diing không thing mic dIch duqc thuê thI Nhà 
nuOc sê thu hôi dat theo quy djnh cüa Pháp 1ut. 



TM. U BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU TICH  tt 

Diu 2. Giao nhim vu cho các dcm vj có lien quan chju trách nhim to chrc 
thixc hin các cong vic sau day: 

1. So Tài nguyen và Môi truOng: 

- Thông báo cho Cong ty C phn nông san hüu co Quãng Trj np phi, l phi 
vâ chuyên thông tin sang co quan Thuê dê xác dnh nghi'a viii tài chInh theo quy 

djnh cüa pháp lut; 

- Trong th?i hn không qua 10 ngày lam vic t chCrc bàn giao trên thirc dja cho 
Cong ty Co phãn nông san hthi co Quâng Trj sir ding; 

- K hqp dng thuê dAt vOi Cong ty C phn nông san hüu cci Quáng Tn. 

2. Ban Quãn l Khu kinh t tinh theo döi, giám sat vic thirc hin dr an cüa 

Cong ty Co phân nông san huu co Quãng Trj. 

3. Van phông Däng k9 dAt dai tinh thtrc hin vic chinh l h so dja chInh. 

4. Cong ty C phAn nông san hüu Co Quàng Tr phái hoàn thành các thu tVc ye 

môi truOng, dâu tu, xây drng,... theo quy dlnh cüa pháp lut tri.rOc khi triên khai xây 
drng cong trInh. 

5. Van phông UBND tinh chju trách nhim dua Quy& djnh nay len Trang 

thông tin din t1r tinh. 

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

Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc SO Tài nguyen và Môi tri.rOng, 
TruOng Ban Quán 1' Khu kinh tê tinh, Cc truâng Ciic Thuê tinh, ChU tjch UBND 
thành phô DOng Ha, Giám doe Van phông Dãng k' dat dai tinh, Chü tjch UBND 
phuOng Dông Luong, Giám doe Cong ty Co phân nông san hihi co Quãng Trj và 
Thu tn.rOng các don vj có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./ j._. 

Noi n/ian: 
-NhuDiêu3; 
- Trung tam tin hçc tinh; 
-LuuVT,TN. 

HàS5'Ding 
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