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Quáng Trj, ngay4thang 9 nàm 2020

QUYET D!NH
Ye viec cho Cong ty Co phan Trung Khoi thue dat (dçrt 1) deA thirc hiçn diy an:
Khu nhà xtr&ng Va Van phông Trung Khôi - Quán Ngang
A
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Uc BAN NHAN DAN TiNH QUANG TR!

Can crLut Td cht'c chjnh quyn djaphuv'ng ngày 19 tháng 6 nàm 2015;
Can thLut Dat dai ngày 29 tháng 11 näm 2013;
Can th Nghj djnh
43/2014/ND-CP ngày 15 tháng 5 nãm 2014 cza GhInh
phi quy dinh chi tiêt thi hành mót sO diêu cza Luát Dat dai,
Can c& Nhj djnh so' 01/201 7/ND-CF ngày 06 tháng 01 nàm 201 7cia OiInh
phi tha dOi, bô sung mç5t sO Nghj dinh quy djnh chi tiêt thi hành Lut Dat dai,
Can c& Thông tw sO' 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 nám 2014 cza Bç5
trithng B$ Tài nguyen và MOi tritô'ng quy djnh
hO sa giao dat, cho thuê dat,
chuyên myc dIch th dyng dat, thu hOi dát,
Can ct Quyé't djnh 2548/QD-UBND ngày 01 tháng 9 nàm 2020 cia UBND
tinh v vic phé duyt diêu chinh chi tiêu th dyng dá't và bo' sung dy an vào
hogch th dyng dat nám 2020 huyn Gio Linh,
Xét ha scr xin thuê do't cüa Cóng ty Cd phan Trung Khài và da nghj cza Giám
dOe Sà Tài nguyen và MOi trzr&ng tgi Ta trInh sO 2909/TTr-STNMT ngày 15 tháng
9 nám 2020.
QUYET DINH:
so'

ye

so'

ke'

.A

Dieu 1. Cho Cong ty Co phan Trung Khcn thue 250.000m2 dat ti Khu Cong
nghiêp Quán Ngang - thuc thfra s 86, 87, t bàn d dja chInh s 5 và thüa s 402,
403, t bàn do dja chInh so 11 cüa xã Gio Quang, huyn Gio Linh (dâ diiçc UBND
huyên Gio Linh thu hôi dat cüa các h gia dInh, Ca nhân tai Quyêt djnh so 408 1/QDUBND ngày 02/1 2/2008, Quyêt djnh so 2934/QD-UBND ngày 28/10/2010, Quyêt
djnh so 2014IQngày 14/7/2011, Quyt djnh so 201 4/QD-UBND ngày
26/6/2012 và dt.rcic UBND tinh thu hM dat cüa Cong ty C phn Thai BInh Xanh tai
Quyêt djnh s 129/QD-UBND ngày 15/01/2020) dé thrc hin dr an: Khu nba x1.r1ng
và Van phông Trung Khii - Quán Ngang.
A

A
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A
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- Thi han thuê dt: Dn ngày 28 tháng 5 nám 2070
- HInh thrc thuê dat: Nhã niiâc cho thuê dt trá tin mt 1n cho cã th&i gian thuê.
- Vj trI, ranh giâi thuê dt duoc xác djnh theo t bàn d khu dt, t' I 1/2.000
do COng ty TNI-[H MTV Tu van do dac bàn do Tiên Phát 1p ngày 03/9/2020, thrçc
Sâ Tâi nguyen và Môi tri.rông xác nhn ngày 15/9/2020.

- Sau 12 tháng k tü ngày di.rçc thuê dt ma Cong ty C phn Trung Khii
khong si'r diing hoc sir diing không d(ing mc dIch dixqc thuê thI Nba nurc sê thu
hôi dat theo quy djnh cüa Pháp 1ut.
Diu 2. Giao nhiém vu cho các &in vj có lien quan chju trách nhim to chirc
thirc hin các cong vic sau day:
1. Sâ Tâi nguyen vâ Môi tru?mg:
- Thông báo cho Cong ty C phn Trung Khâi np phi, l phi theo quy djnh;
Tham mxu UBND tinh xác djnh giá dat
th dê tinh tién thuê dat và
chuyên thông tin sang co quan Thuê dê xác djnh nghia vi tâi chInh theo quy djnh
cüa pháp 1ut;
- Trong thi hn không qua 10 ngày lam vic k tir ngày Cong ty C phAn Trung
KbO'i hoãn thành nghia vçi tài chInh, tO chirc bàn giao trên thirc dja cho Cong ty Co
phân Trung Khâi s1r diing;
- K hcip dng thuê dt vii Cong ty C phn Trung Khi.
2. Ban Quan 1' Khu kinh t tinh theo dôi, giám sat vic thirc hin dir an cüa
Cong ty Co phân Trung Khài; dOng thai chü trI, phôi hçp vài UBND huyn Gio
Linh, Cong ty Co phân Trung Kbi và cac dan vj, Ca nhân có lien quan thirc hin
vic giâi phóng mt bang dOi vi phân dat con I?i dê xem xét cho COng ty Co phân
Trung Khâi thuê dat (dct 2) thrc hin dir an.
3. Van phOng Dàng k dt dai tinh thirc hin vic chinh 1 h sa dja chInh.
4. Cong ty C phn Trung Khâi phài hoàn thânh các thu tçic v môi trumg, du
tu, xay dirng,... theo quy djnh cüa pháp 1ut truâc khi trin kbai xay drng cong trinh.
Vic thirc hin dir an phái dam bão ding theo miic tiêu dâ duçYc UBND tinh chap
thun chO trtxcmg dâu tiz.
5. Van phOng UBND tinh chju trách nhim thra Quyt djnh nay len Trang
thông tin din tCr tinh.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tü ngày ks'.
Chánh VAn phOng UBND tinh, Giám dc S Tâi nuyên và MOi tru&ng,
Truâng Ban quân 1 Khukinh te tinh, Cc trtthng Cic Thuê tinh, ChÜ tjch UBND
huyn Gio Linh, Giárn dôc VAn phOng DAng k dat dai tinh, Chü tjch UBND xa
Gio Quang, Giám dôc Cong ty Co phân Trung Kh&i và Thu trurng các dan vj có
lien quan chju trách nhim thi hành Quyet djnb nay./(,)—
Noinhân:
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