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QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấp thuận cho phép dự n Khu thương mại và dân cư lô A-TM3
tại phường Đông Hương ư c thực hiện trong năm 2020, cập nhật vào
Kế hoạch sử dụng ất năm 2021, thành ph Th nh H
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 c c Nghị định c a Chính ph
43/2014/NĐ-C ngày 15/5/2014
về vi c hư ng n thi hành Luật Đất đai; s 01/2017/NĐ-C ngày 06/01/2017
về vi c s a đổi ổ sung m t s nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch
sử dụng đất;
Theo đề nghị c a ở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình s 857/TTrSTNMT ngày 08/9/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép dự án Khu thương mại và dân cư lô A-TM3 tại
phường Đông Hương, thành phố h nh H do Liên danh Công ty TNHH
BNB Hà Nội – Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng ây Hà là nhà đầu tư trúng
thầu đư c thực hi n trong năm 2020, cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm
2021, thành phố h nh H với nhu cầu di n tích sử dụng đất c n lại là
0,516ha v trí, r nh giới hu đất đư c xác đ nh theo rích lục bản đồ đ
chính hu đất do Văn ph ng Đăng ý đất đ i h nh H thuộc S ài nguy n
và Môi trường lập ngày 22/7/2020.
Điều 2. rách nhi m củ các đơn v c li n qu n.
1. S
ài nguy n và Môi trường ch u trách nhi m trước pháp luật và
BND t nh v tính chính xác củ số li u di n tích, loại đất, ch ti u sử dụng đất
thực hi n dự án hướng d n BND thành phố h nh H , nhà đầu tư trúng thầu
và các đơn v c li n qu n hoàn thi n đầy đủ hồ sơ thu hồi đất, chuy n mục đích
sử dụng đất, đầu tư, bảo v môi trường... đ đư c cơ qu n Nhà nước c th m
quy n thu hồi đất, chuy n mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thu đất theo đúng
quy đ nh củ pháp luật.
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2. UBND thành phố h nh H cập nhật phần di n tích c n lại củ dự án
cho phép thực hi n tại Đi u 1, Quyết đ nh này vào Kế hoạch sử dụng đất năm
2021, thành phố h nh H tr nh BND t nh ph duy t theo quy đ nh làm cơ s
thực hi n tr nh tự, hồ sơ v thu hồi đất, chuy n mục đích sử dụng đất, gi o đất,
cho thuê đất theo đúng quy đ nh thực hi n ch c năng quản lý nhà nước đối với
vi c sử dụng đất củ dự án.
3. Nhà đầu tư trúng thầu (Li n d nh Công ty NHH BNB Hà Nội –
Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng ây Hà) tri n h i, thực hi n nghi m túc,
đầy đủ tr nh tự, thủ tục hồ sơ v đầu tư, xây dựng, thu hồi đất, chuy n mục
đích sử dụng đất, bảo v môi trường, ph ng cháy ch cháy và các quy đ nh
hác củ pháp luật li n qu n, tr nh cấp th m quy n ph duy t trước hi thực
hi n dự án theo quy đ nh.
Điều 3. Quyết đ nh này c hi u lực thi hành

t ngày ý.

Chánh Văn ph ng BND t nh Giám đốc các S : ài nguy n và Môi
trường, ây dựng, ài chính, Nông nghi p và N Chủ t ch BND thành
phố h nh H ; Li n d nh Công ty NHH BNB Hà Nội - Công ty Cổ phần
Đầu tư xây dựng ây Hà và các đơn v , cá nhân c li n qu n ch u trách nhi m
thi hành Quyết đ nh này./.
Nơi nhận:
- Như Đi u 3 QĐ
- Chủ t ch BND t nh (đ b/c)
- Các đơn v c li n qu n
- Lưu: V , NN.
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