
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc 1p - Ty do - Hanh phác 

Si:  0V93  /QD-LJBND Quáng Trj, ngày 0f tháng nàm 2020 

QUYET D!NH 
V vic chuyn di m1ic dIch sIr dtjng dt, rrng vã cho Cong ty 

TNHH diçn gio Htrong Phung thue dat (d(yt 1) de thirc hiçn 
dir an: Nba may din gió Hiró'ng Phung 3 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TRI 

Can c&Luçt Td chjc chInh quyn djaphu'cxng ngày 19/6/2015,' 

Can c& Luçt Dá't dai ngày 29 tháng 11 nám 2013; 

C!án cz' Nghj din/i s 43/2014/ND-CF ngày 15/5/2014 cia C'hInh phü quy 
dinh c/i tiét thi hành mót so diéu cia Luát Dat dai,' 

Can cii- Nghj djnh sá 01/2017/ND-C'P ngày 06/01/2017 cza OiInh pith tha 
dOi, bO sung mt sO Nghj djnh quy djnh chi tiêt thi hành Luçt Dat d'ai; 

Can thNghj d.inh s 156/2018/ND-CF ngày 16/] 1/2018 cza ChInhphz quy 
djnh chi tiêt m5t sO diêu cüa Lu4t  Lam nghip; 

Can c& Thông tu' s 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 ciaR tru'ó'ng Bt5 
Tài nguyen và MOi tru&ng quy djnh ye hO so' giao dat, cho thuê dat, chuyên muc 
dIch th dyng dat, thu hOi dat; 

* Can ci Nghj quyé't sá 04/2019/NQ-HDND ngày 20/7/2019 cia HDND tinh 
ye vic quyêt djnh chz tru'clng cthc dt an thu hOi dat và các dt an chuyén muc 
dIch si' dugng dátphát sin/i trong nàm 2019, 

Can cii' Nghj quylt s 1 7/NQ-HDND ngày 21/4/2020 cza HDND tin/i v viéc 
chuyên dOi myc dIch s dyng rImg thy'c hin các di an dáu tu trên dja bàn tinh; 

Can th Quyt djnh s 959/QD-UBND ngày 09/4/2020 cla UBND tin/i v vic 
phê duyêt kê hogch st dyng dat nám 2020 huyn Hzthng Hóa; 

Xét ha so' xin thuê dAt cza COng ty TNHH din gió Hu'ói'zg Plthng và d nghj 
cüa Giám dOc S& Tài nguyen và Môi tru'&ng tçzi T& trInh so 2263/TTr-STNMT 
ngày 28 tháng 7 nàm 2020. 

QUYET DINH: 
.) ft. F A '. f A Dieu 1. Chuyen doi miic dich six diing dat, nrng sang mi,1c dich phi nong 

nghip dé thtrc hin dir an Nba may din gió Hithng Phüng 3, ci the nhu sau: 

+ Din tIch: O,9ha (Dat có rüng). 

+ Dja dim: Các lô 4, 7 thuc NKT (ngoãi tiu khu), xã Hixâng Phüng, 
huyn Hung Hóa. 

+ Di tilqng: Thuc d6i tuclng quy hoch thng phông h. 



+ Hin trng: Rmg san xut do các ho gia dinh, quân 12; rung dixgc trng 
vao khoãng các nãm 2015, 2016. 

+ Thxi ban  chuyn di: Theo thôi gian boat dng cüa dir an t?i  Quyt dn1i 
chü tnwng dâu tu. 

Biu 2. Cho Cong ty TNHH din gió Ht.ring Phiing thuê 164.487m2  (Dä 
duqc UBND huyn Hung Hóa thu hôi tai  Quyêt djnh so 2355/QD-1JBND ngày 
15/8/2019, Quyet djnh so 2864/QD-UBND ngày 23/9/2019, Quyêt djnh so 
1204/QD-UBND ngày 09/6/2020, Quyêt djnh so 1206/QD-UBND ngày 
09/6/2020); gôm các thira dat thuc tO bàn do dja chInh so 04, t' 1 1/10.000 và tO 
bàn do dja chInh sO 41, 51, 52, t 1 1/2.000 cüa xã HuOng Phüng, huyn HuOng 
Hóa dê thrc hin d1r an: Nhà may din gió HuOng Phüng 3. Trong do: 

- Din tIch dt d xây drng cong trmnh: 85.050m2. 

+ Dat cong trInh näng luçmg: 34.807m2. 

+ Dt giao thông: 50.243m2. 

- Dién tIch dt d phiic vii xây dirng cong trInh (Dt cong trInh näng h.rçmg): 
79.43 7m. 

ThOi han  thuê dt: DM v&i dt d xây dirng cong trInh, thOi han  dn ngày 
18/02/2069; dôi v&i dat phiic via xây drng cong trInh (t?m thOi), thOi han  den khi 
hoàn thành dr an (thang 6 näm 2021). 

Hmnh thuc thuê dAt: Nhà nirOc cho thuê dAt trã tin hang näm. 

Vj trI, ranh giôi thuê dAt throc xác dinh theo tO ban d khu dAt, t' 1 1/2.000 
do Trung tam K5 thut Tài nguyen và Môi truOng 1p ngày 09/7/2020, di.rçic SO 
Tài nguyen và MOi tri.rOng xác nhn ngày 28/7/2020. 

Sau 12 tháng k tr ngày thrcic bàn giao dAt tai  thirc dja ma COng ty TNHH 
din gió Hi.rOng Phüng không sü ding hoc sir dung không dOng m1ic dIch thrcic 
giao thI së thu hôi dat theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 3. Giao nhim v cho các dcm vj Co lien quan chju trách nhim t chrc 
thirc hin các cOng vic sau day: 

1. SO Tài nguyen và Môi truOng: 

- Thông báo cho Cong ty TNfIH din gió HuOng Phüng np phi, 1 phi và 
chuyên thông tin sang cci quan Thuê dê xác djnh nghTa vi1 tài chInh theo quy djnh 
cOa pháp 1ut; 

- Trong thOi han  khOng qua 10 ngày lam vic th chuc bàn giao trên thirc dja 
cho Cong ty TNHH din giO Hithng Phüng six ding; 

- K hcp dng thuê dAt vOi Cong ty TNHH din gió HixOng Phüng. 

2. SO Cong tht.roig phi hçp vOl UBND huyn HuOng Hóa và các thin vj có 
lien quan theo dOi, giám sat vic thirc hin dçr an cüa COng ty TNHH din giO 
HirOng Phüng. 

3. Van phông Dang k dAt dai tinh thrc hin vic chinh 1 ho s dja chInh. 
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4. Cong ty TNHH din gió Htthng Phiing phâi hoàn thành các thu tVc  ye môi 
tru&ng, dâu tii, xay dirng,... theo quy djnh cüa pháp 1ut truóc khi triên khai xây 
dirng cong trInh; lam vic vói S Tài chInh d np tiên bão v, phát triên dt trông 
lüa khi Nhà nithc thu hôi chuyên dôi miic dIch sir diing dat thrc hin dir an theo quy 
dinh; qua trinh triên khai và vn hành dr an không lam ãnh huâng den vic di 1i 
cüa ngi.thi dan, các don vj có lien quan trong vüng dr an và sm hoàn thành !p 
thu tiic thuê dat dôi vOi phân din tIch cOn 1ti cOa dr an. 

5. Van phông UBND tinh chju trách nhim dua Quyt djnh nay len Trang 
thông tin din ttr tinh. 

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

Chánh Van phOng UBND tinh, Giám déc các Sâ: Tài nguyen và Môi trung, 
Nông nghip và Phát triên nông thôn, Cong thixong; Cic truâng Ciic Thuê tinh, 
Chü tch UBND huyn Hnng Hóa, Giám doe Van phOng Däng k dat dai tinh, 
Chü tjch UBND xã Hi.ró'ng Phüng, Giám dôc Cong ty TNT-H-I din gió Hithng 
Phüng và Thu tnthng các don vj có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt 
djnh nay.!.  1(F - 

No'i n/tan: 
- Nhu Diêu 4; 
- Trung tam tin hQc tinh; 
- Luu VT, TN. 

Ha S5' Ding 
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