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 TỈNH THANH HOÁ                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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QUYẾT ĐỊNH 

V  vi c đi u chỉnh một phần nội dung Quyết định số 133/QĐ-UBND 

ngày 10/01/2018 và Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 12/6/2019 của 

UBND tỉnh v  vi c thu hồi đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư và xây 

dựng Tuấn Linh thuê đất tại xã Hoằng Tiến, huy n Hoằng Hóa để thực 

hi n dự án Bến dịch vụ vận tải hành khách du lịch Hải Tiến  

 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ c c  ghị định của Chính phủ:  ố 43/2014/ Đ-C  ngày 15/5/2014 

quy định chi ti t thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 44/2014/ Đ-C  ngày 

15/5/2014 quy định về gi  đất; số 45/2014/ Đ-CP ngày 15/5/2014 quy định về 

thu tiền sử dụng đất; số 01/2017/ Đ-C  ngày 06/01/2017 về sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định chi ti t thi hành Luật Đất đai; số 148/2020/ Đ-C  

ngày 18/12/2020 về vi c sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi ti t thi 

hành Luật Đất đai; 

Căn cứ c c Th ng tư của  ộ Tài nguy n và   i trư ng:  ố 30/2014/TT-

BTNMT ngày 02/6/2014 quy định về h  sơ giao đất, cho thu  đất, chuy n mục 

đích sử dụng đất, thu h i đất; số 33/2017/TT- T  T ngày 29/9/2017 quy định 

chi ti t  ghị định số 01/2017/ Đ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ  sửa đổi, 

bổ sung một số nghị định quy định chi ti t thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ 

sung một số điều của c c th ng tư hư ng d n thi hành Luật đất đai; số 

09/2021/TT- T  T ngày 30/6/2021 về vi c sửa đổi, bổ sung một số điều của 

c c th ng tư quy định chi ti t và hư ng d n thi hành Luật Đất đai; 

                                     số 133/ Đ-UBND ngày 

10/01/2018 về việ       ồi  ấ  và   o  ô g     ổ p ầ  Đầ   ư và xâ  dự g T ấ  

Linh  thu  đất tại xã Hoằng Ti n, huy n Hoằng Hóa đ  thực hi n dự  n   n dịch 

vụ vận tải hành kh ch du lịch Hải Ti n; số 4741/QĐ-U  D ngày 28/11/2018 về 

vi c điều chỉnh Điều 1            số 133/ Đ-UBND ngày 10/01/2018 về việ  

     ồi  ấ  và   o  ô g     ổ p ầ  Đầ   ư và xâ  dự g T ấ  Li    thu  đất tại 

xã Hoằng Ti n, huy n Hoằng Hóa đ  thực hi n dự  n   n dịch vụ vận tải hành 

kh ch du lịch Hải Ti n; số 2267/QĐ-U  D ngày 12/6/2019 về vi c thu h i đất 

và cho C ng ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Tuấn Linh thu  đất tại xã Hoằng 

Ti n, huy n Hoằng Hóa đ  thực hi n dự  n mở rộng   n dịch vụ vận tải hành 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


2 

 

 

kh ch du lịch Hải Ti n; số 3731/ Đ-UBND ngày 24/9/2021 về việ  p ê d  ệ  

q    oạ   sử dụ g  ấ    ời kỳ 2021-2030 và k   oạ   sử dụ g  ấ    m 2021, 

   ệ  Hoằ g Hó ; 

Theo đề nghị của  ở Tài nguy n và   i trư ng tại T  trình số 416/TTr-

STNMT ngày 13/5/2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

   

 Đi u 1. Điều chỉnh thông tin v  tr   r nh gi i  hu   t t i Điều 1 Quyết   nh 

số 133/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 và Điều 1 Quyết   nh số 2267/QĐ-UBND 

ngày 12/6/2019 củ  UBND tỉnh về việc thu hồi   t và cho Công ty Cổ phần Đầu 

tư và xây dựng Tu n Linh thuê   t t i xã Hoằng Tiến  huyện Hoằng Hó   ể thực 

hiện dự án Bến d ch vụ vận tải hành  hách du l ch Hải Tiến  cụ thể: 

1  Thông tin v  tr   r nh gi i  hu   t t i Điều 1 Quyết   nh số 133/QĐ-

UBND ngày 10/01/2018 như s u: “Vị trí, ranh gi i khu đất được x c định 

theo Trích lục bản đ  địa chính khu đất số 933/TL Đ tỷ l  1/1000 do Văn 

phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc  ở Tài nguy n và   i trư ng lập 

ngày 22/12/2017”  

2  Thông tin v  tr   r nh gi i  hu   t t i Điều 1 Quyết   nh số 2267/QĐ-

UBND ngày 12/6/2019 như s u: “Vị trí, ranh gi i khu đất được thu h i và cho 

thu  được x c định theo Trích lục bản đ  địa chính khu đất số 527/TL Đ tỷ l  

1/1000 do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc  ở Tài nguy n và   i 

trư ng lập ngày 09/8/2018”  

 3  Thông tin v  tr   r nh gi i  hu   t t i  hoản 1   hoản 2 nêu trên  n y 

 iều chỉnh l i là: “Vị trí, ranh gi i khu đất được x c định theo Trích lục bản đ  

địa chính khu đất số 462/TL Đ, tỷ l  1/1000 do Văn phòng Đăng ký đất đai 

Thanh Hóa thuộc  ở Tài nguy n và   i trư ng lập ngày 16/8/2021” 

4  L  do  iều chỉnh: Đả   ảo ph  h p v i  iều chỉnh Tổng   t  ằng quy 

ho ch sử dụng   t  iều chỉnh dự án  ã  ư c UBND tỉnh ch p thuận t i Công văn 

số 16267/UBND-NN ngày 19/11/2020 và UBND huyện Hoằng Hó  phê duyệt 

theo thẩ  quyền t i M t  ằng số 52/MBQH-UBND ngày 06/7/2021. 

 5  Các n i dung  hác  hông th y  ổi   hông  iều chỉnh tiếp tục thực hiện 

theo Quyết   nh số 133/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 và Quyết   nh số 2267/QĐ-

UBND ngày 12/6/2019 củ  UBND tỉnh về việc thu hồi   t và cho Công ty Cổ 

phần Đầu tư và xây dựng Tu n Linh thuê   t t i xã Hoằng Tiến  huyện Hoằng 

Hóa  ể thực hiện dự án Bến d ch vụ vận tải hành  hách du l ch Hải Tiến  

 Đi u 2. Căn cứ Điều 1 Quyết   nh này  các  ơn v  s u  ây có trách nhiệ : 

1  Sở Tài nguyên và Môi trường triển  h i và  iể  tr  việc thực hiện 

Quyết   nh  iều chỉnh củ  UBND tỉnh; tổ chức xác   nh cụ thể giá   t theo quy 

  nh;    h p  ồng thuê   t v i Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Tu n 

Linh; chủ trì  phối h p v i các  ơn v  liên qu n  àn gi o   t t i thực     cho 

Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Tu n Linh; thu hồi Gi y chứng nhận 
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quyền sử dụng   t số CV 881296 ngày 24/6/2020  ã c p cho Công ty Cổ phần 

Đầu tư và xây dựng Tu n Linh; trình UBND tỉnh    ban hành Gi y chứng nhận 

quyền sử dụng   t  quyền sở hữu nhà ở và tài sản  hác gắn liền v i   t cho 

Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Tu n Linh s u  hi  ơn v  hoàn thành  ầy 

 ủ nghĩ  vụ tài ch nh  ối v i Nhà nư c theo quy   nh; chỉ   o Văn phòng 

Đăng      t   i Th nh Hó  trực thu c và các  ơn v  có liên qu n chỉnh l  hồ 

sơ     ch nh  cơ sở dữ liệu     ch nh theo quy   nh củ  pháp luật  

2  Sở Tài ch nh chủ trì  phối h p v i các  ơn v  liên qu n xác   nh các 

 hoản  ư c trừ vào số tiền thuê   t Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Tu n 

Linh phải n p theo quy   nh  

3. Cục Thuế Th nh Hó  xác   nh  ơn giá  xác   nh số tiền thuê   t  tiền 

thuế   t phải n p vào ngân sách Nhà nư c  thông  áo cho Công ty Cổ phần 

Đầu tư và xây dựng Tu n Linh ch p hành thực hiện theo quy   nh  

4  UBND huyện Hoằng Hó   UBND xã Hoằng Tiến thực hiện chức năng 

quản l  Nhà nư c  ối v i việc sử dụng   t   ầu tư xây dựng   ảo vệ  ôi trường 

và việc ch p hành các quy   nh pháp luật  hác có liên qu n củ  Công ty Cổ 

phần Đầu tư và xây dựng Tu n Linh. 

5. Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Tu n Linh:  hối h p v i các sở  

ngành  UBND các c p thực hiện các nhiệ  vụ t i các  hoản 1  2  3  4 Điều này; 

thực hiện  ầy  ủ quyền và nghĩ  vụ tài ch nh củ  người sử dụng   t  sử dụng   t 

 úng  ục   ch   úng diện t ch   ốc gi i  hu   t và ch p hành  ầy  ủ các quy 

  nh củ  pháp luật về  ầu tư xây dựng    t   i   ảo vệ  ôi trường  phòng cháy 

chữ  cháy và quy   nh pháp luật  hác liên qu n 

Đi u 3. Quyết   nh này có hiệu lực thi hành  ể từ ngày      n hành  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giá   ốc các sở  ngành: Tài nguyên và 

Môi trường  Kế ho ch và Đầu tư  Tài ch nh  Xây dựng  Gi o thông vận tải; Cục 

trưởng Cục Thuế Thanh Hóa; UBND huyện Hoằng Hó ; UBND xã Hoằng Tiến; 

Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Tu n Linh và các tổ chức, cá nhân có liên 

qu n ch u trách nhiệ  thi hành Quyết   nh này /  

 

Nơi nhận:                                                                                                   
- Như Điều 3 QĐ; 

- Chủ t ch UBND tỉnh ( ể  /c); 

- Lưu: VT  NN  
       (MC108.05.22) 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Lê Đ c Giang 
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