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QUYET DINH 
V vic thu hi dt d cho Cong ty TNHH MTV Minh Anh Triu An 
thue dat thirc hiçn dir an: Nba may san xuat nuoc da cay Minh Anh 

UY BAN NHAN DAN TNH QUANG TRI 

Can c& Lut Td chrc chInh quyn d/aphuv7lg ngày 19 tháng 6 nàm 2015, 

Can cü' Luçt Ddt dai ngày 29 tháng 11 nám 2013; 

Can c& Nghj dinh sd 43/2014/ND-CP ngày 15 tháng 5 nàm 2014 cza ChInh 
phü quy cl/nh chi tiêt thi hành môt so diéu cüa Lu4t Dat dai; Nghj cl/nh so 
01/201 7/ND-C'P ngày 06 tháng 01 nãm 2017 cza C'hInh phe sith dOi, bó sung mt 
56 Ngh/ cl/nh quy cl/nh chi tiêt thi hành Luçfl Dat dai, 

Can c& Thông tw sO' 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 nãm 2014 cüa B5 
trtthng Bç5 Tài nguyen và Mói trithi'zg quy cl/nh ye hO sc giao dat, cho thuê dat, 
chuyên myc dIch th dyng dat, thu hOi dat; 

C'àn cr Quy& cl/nh sd 995/QD-UBND ngày 15 tháng 4 nãin 2020 cia UBND 
tinh v vicphê duyt ké' hogch th dyng da't nám 2020 cáa huyn Triu Phong, 

Xét Msc, xin thu Mi ddt, thuê ddt cza C'Ong ,' TNHH MTV Minh Anh Triu An và 
dé nghj cüa Giám dOc Sá Tài nguyen và MOi trw&ng tii Ta trInh sO 2707/7Tr-
STNMTngày 31 tháng 8 nám 2020. 

QUYET DJNII: 

Diu 1. Thu hi 1 .703m2  dt song sui do UBND xã Triu An quãn 1; thuôc 
thi:ra so 106 - t bàn dO dja chInh sO 02 cüa xã Triu An, Triu Phong. 

- L do thu htM: D cho Cong ty TNHH MTV Minh Anh Triu An thuê dt 
thirc hin dir an: Nhà may san xuât nuâc dá cay Mirth Anh. 

- Vj trI, ranh giâi thu hi dt ducic xác djnh theo bàn d thira dt, t 1 1/1.000 
do Chi nhánh Van phông Dãng k dat ctai huyn Triu Phong 1p ngày 04/8/2020, 
ducic S Tài nguyen và Môi trir&ng xác nhn ngày 25/8/2020. 

Diu 2. Cho Cong ty TNHH MTV Minh Anh Triu An thuê 1 .703m2  dat 
(duçic thu hôi ti Diêu 1 cUa Quy& djnh nay), thuc thcra so 125 - tä bàn do dja 
chfnh so 02 cüa xà Triu An, Triu Phong dê thrc hin dr an: Nhà may san xuât 
ni.râc dá cay Minh Anh. 

- Thi h?n  thuê dat: Dn ngày 23 tháng 9 nãm 2069. 

- HInh thirc thuê dt: Nhà nuc cho thuê dt trá tin thuê dt môt 1.n cho cá 
th?yi gian thuê. 



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

- Vi trI, ranh giâi thuê Mt duoc xác dinh theo t bàn d thüa dt, t 1 1/1.000 
do Chi nhánh Van phèng Däng k dat dai huyn Triu Phong 1p ngày 04/8/2020, 
duçie Sâ Tài nguyen và Môi trixô'ng xác nhn ngày 25/8/2020. 

- Sau 12 tháng k ffr ngày duac thuê dAt ma Cong ty TNHH MTV Minh Anh 
Triéu An không sr diing hoäc sü diing không dung miic dIch ducic thuê thi Nhà 
nuàc s thu hôi dat theo quy djnh cüa Pháp 1ut. 

Diu 3. Giao nhim vit cho cac don vi có lien quan chju trách nhim t chtrc 
thirc hin các cong vic sau day: 

1. Si Tài nguyen và Môi tnthng: 

- Thông báo cho COng ty TNI-IH MTV Minh Anh Triu An np phi, 1 phi và 
chuyên thông tin sang Co quan Thuê dê xác djnh nghia vi tài chInh theo quy djnh 
cUa pháp 1ut; 

- Sau khi Cong ty TNHH MTV Minh Anh Triu An hoàn thành nghia vii tài 
chInh, to chirc bàn giao trên thiic dja cho Cong ty TNHH MTV Minh Anh Triu An 
sir diing; 

- K hqp dng thué dAt vói Cong ty TNT-IH MTV Minh Anh Triu An. 

2. Van phông Däng k dAt dai tinh thirc hin vic chinh 1' h so dja chInh. 

3. Van phông UBND tinh chju trách nhim dtra Quyt djnh nay len Trang 
thông tin din tr tinh. 

4. Cong ty TNFII-I MTV Minh Anh Triu An hoàn thành các thu t1c xây drng, 
dat dai, moi truYng... theo quy djnh cüa phap 1ut truàc khi thrc hin di,r an. 

Diêu 4. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tü ngày k và thay th Quyt djnh s 
2426/QD-UBND ngày 28/8/2020 cUa UBND tinh. 

Chánh Van phông IJBND tinh, Giám doe S& Tài nguyen và Môi trithng, Cc 
truOng Cc thuê tinh, TrirOng Ban Quãn 1 Khu kirih té tinh, Chü tjch UBND 
huyn Triu Phong, Giám dOe Van phông Däng k dat dai tinh, Chü tjch UBND xâ 
Triu An, Giám doe Cong ty TNT-IN MTV Minh Anh Triu An và Thu truàng các 
don vi có lien quan chju tráeh nhim thi hành Quyêt djnh nay.!.  4,s- 

Nci nhiIn: 
- Nhtr Diêu 4; 
- Trung tam tin hçc tinh; 
- Liiu VT, TN. 
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