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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho phép Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng An 

Thành Phát chuyển hình thức thuê đất để    d ng vào   c đ ch 

Xưởng  ản xuất gia công cơ kh ; khu nhà văn phòng và giới thiệu 

 ản phẩ  t i xã Hà Hải, huyện Hà T ung 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

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

Căn cứ  Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 

quy định chi tiết một số Điều của Luật Đất đai; số 44/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 quy định về giá đất; số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu 

tiền thuê đất, thuê mặt nước; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 về s a đổi,  ổ 
sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ các Th ng tư của  ộ Tài nguyên và   i trư ng: Số 30/2014/TT-

 TN T ngày 02/6/2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích s  dụng đất, thu hồi đất; số 02/2015/TT- TN T ngày 27/01/2015 quy định 

chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 

44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 3327/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của U ND tỉnh về 

việc thu hồi đất của U ND xã Hà Hải, huyện Hà Trung; cho C ng ty Cổ phần Tư 

vấn và Xây dựng An Thành Phát thuê đất để s  dụng vào mục đích Xưởng sản 
xuất gia c ng cơ khí; khu nhà văn phòng và giới thiệu sản phẩm; 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và   i trư ng tại T  trình số 636/TTr-
STNMT ngày 03/7/2020. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cho phép Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng An Thành Phát 

chuyển hình thức thuê đất từ: “Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm” 

sang hình thức “Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả th i gian 

thuê” tại  hu đất UBND tỉnh cho Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng An Thành 

Phát thuê đất để    d ng và    c đ ch Xưởng  ản xuất gia công cơ  h ;  hu nhà văn 

phòng và giới thiệu  ản phẩ  theo Quyết định  ố 3327/QĐ-UBND ngày 31/8/2016. 

- Ngh a v  tài ch nh  hi chuyển sang hình thức thuê đất "Nhà nước cho thuê đất 

thu tiền thuê đất một lần cho cả th i gian thuê” đư c t nh từ ngày UBND tỉnh     an 
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hành  uyết định này đến hết ngày 31/8/2066. Các n i dung  hác tại Quyết định  ố 

3327/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh giữ nguyên  hông thay đổi 

Điều 2. Căn cứ Điều 1, Quyết định này, các đơn vị  au đây có trách nhiệ : 

1  Sở Tài nguyên và  ôi trư ng: Triển  hai,  iể  tra, the  d i việc thực hiện 

 uyết định này; xác định giá đất c  thể the   uy định;    h p đ ng thuê đất; đăng 

    iến đ ng trên  iấy chứng nh n  uyền    d ng đất,  uyền  ở hữu nhà ở và tài 

 ản  hác g n  iền với đất đ  cấp ch  Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng An 

Thành Phát the  ủy  uyền của UBND tỉnh  au  hi đơn vị h àn thành ngh a v  tài 

ch nh the   uy định; chỉ đạ  Văn phòng Đăng    đất đai Thanh  óa trực thu c và 

các đơn vị có  iên  uan chỉnh    h   ơ địa ch nh, cơ  ở dữ  iệu địa ch nh the   uy 

định của pháp  u t  

2  Sở Tài ch nh chủ trì, phối h p với các đơn vị  iên  uan xác định các  h ản 

đư c trừ và   ố tiền thuê đất phải n p của Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng An 

Thành Phát. 

3  C c Thuế Thanh  óa xác định đơn giá, xác định  ố tiền thuê đất phải n p 

và  ngân  ách Nhà nước, thông  á  ch  Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng An 

Thành Phát the   uy định pháp  u t  

4. Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng An Thành Phát phối h p với các  ở, 

ngành, UBND huyện  à Trung thực hiện các nhiệ  v  tại các  h ản 1, 2, 3, 

Điều này; thực hiện đầy đủ  uyền và ngh a v  tài ch nh của ngư i    d ng đất,    

d ng đất đúng   c đ ch, đúng diện t ch,  ốc giới  hu đất và chấp hành đầy đủ 

các  uy định của pháp  u t tr ng  uá trình    d ng đất  

Điều 3. Quyết định này có hiệu  ực thi hành  ể từ ngày     

Chánh Văn phòng UBND tỉnh,  iá  đốc các Sở: Tài nguyên và  ôi trư ng, 

Tài chính, Xây dựng, Công Thương; C c trưởng C c Thuế; UBND huyện  à 

Trung; UBND x   à  ải; Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng An Thành Phát 

và các tổ chức, cá nhân có  iên  uan chịu trách nhiệ  thi hành Quyết định này /  

 

Nơi nhận:                                                                                                   
- Như Điều 3 QĐ; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để  /c); 

- Trung tâ  Ph c v   C công tỉnh; 

- Lưu: VT, NN  
      (MC97.07.20) 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Quyền 
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