Ủy ban Nhân dân tỉnh
Tỉnh Quảng Trị
12/01/2021 10:46:09

u'c' BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TNH QUANG TR!
S&

50 IQD-UBND

Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
Quáng Trj, ngàl.f tháng 04 nám 2021

QUYET DINH
V vic cho Cong ty C phn Din gió Phong Huy thuê dt
d thyc hin dtr an: Nhà may din gió Phong HUy
U( BAN NHAN DAN TINH QUANG TR
Can c& Lu4t Td chic chInh quyén djaphtro'ng ngày 19/6/2015;
Can c& Lut Da't dai ngày 29 tháng 11 nám 2013,
C'án th Nghj djnh sd 43/2014/ND-CT này 15 tháng 5 nàm 2014 cia ChInh
phz quy dinh chi tiêt thi hành môt so diêu cüa Lu2t dat dai; Nghj djnh sO
0]/2017/ND-cP ngày 06 tháng 01 nãm 2017 cza ChInh phü szta dOi, bO sung mt
sO Nghj djnh quy d.inh chi tiêt thi hành Lut Dat dai,
C'án cz Thông tu' sd 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 nám 2014 cüa Bç3
trwàng B5 Tài nguyen và MOi tru'&ng quy dinh ye hO Scx giao dat, cho thuê dat,
chuyCn myc dIch si' dyng dat, thu hOi dat,'
Can ci Quyt djnh sd 1204/QD-UBND ngày 12 tháng 5 nãin 2020 cüa UBND
tinh ye vic bO sung dr an vào kê hoqch th dyng dat nám 2020 huyn Hithng Hóa;
Xét h so xin thuê da't cza COng ty Cd phcn Din giO Phong Huy và d nghj
cza Giám dOc Sà Tài nguyen và MOi tru'&ng tgi Ta trInh sO 55/TTr-STNMT ngày
07 tháng 01 nám 2021.
QUYET IMNH:
Diu 1. Cho Cong ty C phtn Din gió Phong Huy thuê 163.221m2 dt (Dâ
duçe UBND tinh thu hM dttai 2258/QD-UBND ngày 13/8/2020), gôm các thi:ra dat
thuc tô bàn do dia chInh so 01, t 1 1/10.000 cüa xä Tan Thành và t bàn do dja
chInh so 01, t' 1 1/10.000 cüa xä Hung Tan, huyn Ht.rng Hóa, dê thirc hin dir
an: Nhà may din gió Phong Huy. Trong do:
+ Tai xã Tan Thành: 40.683 m2;
+ Tai xã Hu&ng Tan: 122.538 m2.
- Thii han thuê dt: Dn ngày 20/9/2069.
- HInh thirc thuê dAt: Nba nixâc cho thuê dat trã tin hang näm.
- Vi trI, ranh giâi thuê dAt duoc xác djnh theo t bàn dc khu dAt, t' I 1/2.000
do COng ty TNHIH Mt thành viên xây lap din 1 - Mien Bäc 1p ngày 25/12/2020,
ducic Si Tài nguyen và Môi trll&ng xác nhn ngày 07/01/202 1.

- Sau 12 tháng k tir ngày di.rçic thuê dt ma Cong ty C phn Din gió Phong
Huy không sir diing hoc sCr diing không dung mvc dIch thrçic thuê thI së thu hôi
dat theo quy djnh cüa pháp 1ut.
Diu 2. Giao nhim vi cho các don vj có lien quan chju trách nhim to chüc
thrc hin các cong vic sau day:
1. Si Tài nguyen và Môi truèng:
- Thông báo cho Cong ty Co phân Din gió Phong Nguyen np phi, 1 phi
theo quy djnh;
- Trong thai h,n không qua 10 ngày lam vic t chüc bàn giao trén thirc dia
cho Cong ty Co phân Din gió Phong Huy s1r dicing;
- K)2 hçp dng thuê dt vOi Cong ty C6 phn Din gió Phong Huy.
2. Sâ Cong Thiiong phi hqp v&i UBND huyn Hung Hóa va các don vj có
lien quan theo dOi, giám sat vic thirc hin dr an cüa Cong ty Co phân Din gió
Phong Huy.
3. Van phông Dãng k)2 dt dai tinh thrc hin vic chinh 1)2 h so dja chInh Va
chuyên thông tin sang co quan Thuê dê xác djnh nghTa vi1 tài chInh theo theo quy
djnh.
4. Cong ty Co phn Din gió Phong Huy phãi hoàn thành các thu ti1c v môi
tri.r&ng, dâu tu, xây dimg,... theo quy djnh cüa pháp Iut trithc khi triên khai xây
dirng cong trInh; qua trInh triën khai và vn hành dir an không lam ánh hi.râng den
vic di 1ii cüa ngui dan, các don vj có lien quan trong vüng dr an.
5. Van phông UBND tinh chju trách nhim dim Quy& djnh nay len Trang
thông tin din t1r tinh.
Diu 3. Quy& dlnh nay có hiu 1irc k tr ngày k)2.
Chánh Van phông IJBND tinh, Giám d6c các Sâ: Tài nguyen và Môi trung,
Cong Thi.rong; Cic trlxâng Ciic Thuê tinh, Chü tjch UBND huyn Hu&ng Hóa,
Giám dOc Van phông Däng k)2 dat dai tinh, Chü tjch UBND xã Tan Thành, Chü
tjch UBND xã Hurng Tan, Giám dôc Cong ty Co phân Din gió Phong Huy và
Thñ truàng các don vj có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 1jNoi izhmn:
-NhrDiêu3
- Trung tarn tin hçc tinh;
- Li.ru: VT, TN.%
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