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Uc BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip - Ttr do - Hnh phüc
TINH QUANG TR!
S& 51 /QD-UBND

Quáng Trj, ngày./. tháng 0' nám 2021

QUYET D!NH
A
A
Ye vice cho Cong ty Co phan Thçn gio Phong Nguyen thue dat
dê thi'c hin dir an: Nhà may din gió Phong Nguyen
A
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U( BAN NHAN DAN T!NH QUANG TRI
Can ciLut Td chic chInh quyn djaphiro'ng ngày 19/6/2015,
Can c&Lut Dd't dcii ngày 29 tháng 11 nám 2013;
Can c Nghj d/nh sd 43/2014/ND-CT ngày 15 tháng 5 nám 2014 cia C7iInh
phü quy dinh chi tiét thi hành mót so diêu cza Luát dat dcii; Nghj djnh sO
01/201 7/ND-CP ngày 06 tháng 01 näm 2017 cüa ChInh phz tha dôi, bO sung m5t
sO Nghj d/nh quy djnh chi tiêt thi hành Lut Dat dai,
Can ci'r Thông tu' sd 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 nám 2014 cia Bç5
trzthng B3 Tài nguyen và Môi tru'&ng quy djnh ye hO so' giao dat, cho thuê dat,
chuyên mic dIch th d.ing dat, thu hOi dát,
Can ci Quye't djnh Sd 1204/QD-UBND ngày 12 tháng 5 nàm 2020 cüa UBND
tinh ye vic bö sung dy' an vào ke hogch si's' dyng dat nãm 2020 huyn Hu'ó'ng Hóa;
Xét h so' xiii thuê dá't cia COng ty Cd phdn Din gió Phong Nguyen và d
nghj cia Giám doe SO' Tài nguyen vO MOi tru'&ng tgi TO' trInh sO 53/TTr-STNMT
ngày 07 tháng 01 näm 2021.
QUYET IMNH:
Diu 1. Cho Cong ty C phn Din gió Phong Nguyen thuê 164.153 m2 dt
(Dã dixçc UBND tinh thu hôi dat tti 2260/QD-UBND ngày 13/8/2020); các thüa
dat thuc t bàn do da chInh so oi, t' 1 1/10.000 cüa xã Tan Thânh và to bàn do
dja chInh so 03, 05, t 1 1/10.000 cüa xâ HuOng Phüng, huyn H1thng Hóa, dê
th1rc hin dir an: Nba may din gió Phong Nguyen. Trong do:
+ Tai xã Tan Thành: 72.596 m2;
+ Ti xã Hithng Phüng: 9 1.557 m2.
- ThOi hn thuê dt: Dn ngày 20/9/2069.
- HInh thüc thue dt: Nhà ni.rOc cho thuê dat trã tin hang näm.
- Vj trI, ranh giOi thuê d.t dixac xác djnh theo tO bàn d khu d.t, t 1 1/2.000
do Cong ty TN}1iH Mt thành viên xây 1p din 1 - Mien Bäc 1p ngày 25/12/2020,
duçic SO Tài nguyen và Môi tru&ng xác nhn ngày 07/01/2021.
Sau 12 tháng k tir ngày thrçc thuê dt ma Cong ty C phn Din gió Phong
Nguyen khOng sir diing hoc sr ding không ding mic dIch duqc giao thI së thu
hOi dat theo quy djnh cüa pháp 1ut.

Diu 2. Giao nhim viii cho các dcm vj có lien quan chlu trách nhim to chüc
thirc hin các cong vic sau day:
1.Sâ Tài nguyen và MOi tri.r&ng:
- Thông báo cho Cong ty C phn Din gió Phong Nguyen np phi, l phi
theo quy djnh;
- Trong thñ hmn không qua 10 ngày lam vic t chirc bàn giao trên thirc dja
cho Cong ty Co phân Din gió Phong Nguyen sà dung;
- K hcp dng thuê Mt vâi Cong ty C phn Din gió Phong Nguyen.
2. Sâ Cong Thixcing ph& hcip vài UBND huyn Hithng Hóa và cac don vi có
lien quan theo dOi, giám sat vic thirc hin dir an cUa COng ty Co phân Din gió
Phong Nguyen.
3. Van phông Däng k' Mt dai tinh thirc hin vic chinh 1 ho sa dja chInh và
chuyên thông tin sang cci quan Thuê dê xác djnh nghTa vii tài chInh theo theo quy
djnh.
4. Cong ty C phn Din gió Phong Nguyen phài hoàn thành các thO t1ic v
rnôi tmng, dâu tu, xây drng,... theo quy djnh cüa pháp lu.t tnthc khi triên khai
xây dirng cOng trInh; qua trinh triên khai và vn hành dr an không lam ãnh hithng
den viêc di li cüa ngithi dan, các dcm vj có lien quan trong vling dir an.
5. VAn phông UBND tInh chju trách nhim di..ra Quyt djnh nay len Trang
thông tin din tir tinh.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lçrc k t ngãy k.
Chánh VAn phông UBND tinh, Giám dc các Sà: Tài nguyen và Môi tri.thng,
Cong thwrng; Cc truâng Ciic Thué tinh, Chü tjch UBND huyn Huàng Hóa,
Giám dôc VAn phOng DAng k dat dai tinh, Chü tjch UBND xA Tan Thành, ChO
tjch UBND xa Hithng Phüng, Giám dôc Cong ty Co phân Din gió Phong Nguyen
và Thu truàng các don vj có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này.I.(,j—
Noi nhân:
-NhuDiéu3;
- Trung tam tin hçc tinh;
- Liru: VT, Th./'
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