
UỶ BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH THANH HOÁ                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ -UBND                   Thanh Hoá, ngày       tháng      năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho Công ty TNHH Cơ khí xây dựng và kinh doanh thương mại 
Công Hà thuê đất đ  thực hiện dự  n   u tư xây dựng kinh doanh k t cấu 
hạ t ng C m công nghiệp  uân H a tại x   uân H a, huyện Như  uân 

 
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-C  ngày 15/5/2014 quy định về 

thu tiền sử dụng đất; số 46/2014/ Đ-C  ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền thu  

đất, thu  m t nư c; số 47/2014/ Đ-C  ngày 15/5/2014 quy định về b i thư ng, 

h  tr , t i định cư  hi  hà nư c thu h i 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-

 T  T 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 dẫn thi hành Luật đất đai; 

Căn cứ  ghị quy t số 230/ Q-HĐ D ngày 12/12/2019 của Hội đ ng nhân 

dân tỉnh về vi c chấp thuận danh mục dự  n phải thu h i đất và chuy n mục đích 

sử dụng đất tr ng lúa, đất rừng phòng hộ và quy t định chủ trương chuy n mục 

đích sử dụng rừng sản xuất tr n địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020; 

Căn cứ c c Quy t định của    D tỉnh, Chủ tịch    D tỉnh:  ố 4414/QĐ-

   D ngày 28/10/2019 về vi c thành lập Cụm c ng nghi p  uân Hòa, huy n 

 hư  uân, tỉnh Thanh Hóa; số 5048/QĐ-   D ngày 25/11/2020 về vi c điều 

chỉnh phạm vi  hu đất và ti n độ thực hi n dự  n đầu tư xây dựng hạ tầng  ỹ 

thuật Cụm c ng nghi p  uân Hóa, huy n  hư  uân, tỉnh Thanh Hóa; số 

795/QĐ-   D ngày 12/3/2021 về vi c cho phép thực hi n dự  n Cụm c ng 

nghi p  uân Hòa, huy n  hư  uân và cập nhật vào    hoạch sử dụng đất năm 

2021, huy n  hư  uân; 
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Theo đề nghị của Gi m đốc  ở Tài nguy n và Môi trư ng tại T  trình số  

407/TTr-STNMT ngày 02/6/2021, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1.  

1. Cho Công ty TNHH Cơ khí xây dựng và kinh doanh thương mại Công 

Hà thuê 300.000 m
2
 đất tại x   uân H a  huy n Như  uân  khu đất đ  đư   

U N  huy n Như  uân thự  hi n thu h i đất    i thư ng  gi i ph ng m t   ng 

theo thẩm quyền) để thự  hi n dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh kết  ấu hạ tầng 

Cụm  ông nghi p  uân H a; di n tí h  ụ thể từng loại đất như sau:  

- Đất  ông nghi p: 220.659,96 m
2
. 

- Đất trung tâm dị h vụ: 3.986,64 m
2
. 

- Đất trạm xử lý nướ  th i  nướ  sinh hoạt: 5.852,83 m
2
. 

- Đất  ây xanh  á h ly: 30.573,21 m
2
. 

- Đất giao thông 38.927 36 m
2
. 

2. Vị trí, ranh giới khu đất đư c xác định theo Trí h lụ    n đ  địa  hính số 

138/TL Đ, tỷ l  1/2000 do Văn ph ng Đăng ký đất đai Thanh H a thuộ  Sở Tài 

nguyên và Môi trư ng lập ngày 23/3/2021. 

3. Th i hạn thuê đất: 50 năm tính từ ngày ký  an hành Quyết định này.  

4. Hình thứ  thuê đất: Nhà nướ   ho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm. 

 Điều 2. Căn  ứ Điều 1 Quyết định này   á  đơn vị sau đây    trá h nhi m: 

1. Sở Tài nguyên và Môi trư ng:  á  định giá đất  ụ thể theo quy định; triển 

khai  kiểm tra  theo dõi vi   thự  hi n quyết định  ho thuê đất  ủa U N  tỉnh; ký 

H p đ ng thuê đất với Công ty TNHH Cơ khí xây dựng và kinh doanh thương mại 

Công Hà; tổ  hứ   àn giao đất tại thự  địa và  ấp Giấy  hứng nhận quyền sử dụng 

đất  quyền sở hữu nhà ở và tài s n khá  gắn liền với đất  ho Công ty TNHH Cơ khí 

xây dựng và kinh doanh thương mại Công Hà theo ủy quyền  ủa U N  tỉnh;  hỉ 

đạo Văn ph ng Đăng ký quyền sử dụng đất trự  thuộ  và  á  đơn vị    liên quan 

 hỉnh lý h  sơ địa  hính   ơ sở dữ li u địa  hính theo quy định  ủa pháp luật. 

2. Sở Tài  hính  hủ trì  phối h p với  á  đơn vị liên quan xá  định  á  

kho n đư   trừ vào số tiền thuê đất ph i nộp  ủa Công ty TNHH Cơ khí xây 

dựng và kinh doanh thương mại Công Hà. 

3. Cụ  Thuế Thanh H a xá  định đơn giá  xá  định số tiền thuê đất  tiền 

thuế đất ph i nộp vào ngân sá h Nhà nướ   thông  áo  ho Công ty TNHH Cơ khí 

xây dựng và kinh doanh thương mại Công Hà theo quy định pháp luật. 

4. U N  huy n Như  uân  UBND xã  uân H a: Thự  hi n  hứ  năng 

qu n lý nhà nướ  đối với vi   sử dụng đất  đầu tư xây dựng    o v  môi trư ng  
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ph ng  háy  hữa  háy và vi    hấp hành quy định pháp luật khá     liên quan 

 ủa Công ty TNHH Cơ khí xây dựng và kinh doanh thương mại Công Hà. 

5. Công ty TNHH Cơ khí xây dựng và kinh doanh thương mại Công Hà 

phối h p với  á  sở  ngành  U N   á   ấp thự  hi n  á  nhi m vụ tại  á  kho n 

1, 2, 3, 4, Điều này; thự  hi n đầy đủ quyền và ngh a vụ tài  hính  ủa ngư i sử 

dụng đất theo quy định  ủa pháp luật; đầu tư xây dựng kinh doanh kết  ấu hạ tầng 

Cụm  ông nghi p  uân H a theo đ ng quy hoạ h  hi tiết xây dựng và dự án 

đư   duy t; sử dụng đất đ ng mụ  đí h  đ ng di n tí h  mố  giới khu đất và  hấp 

hành đầy đủ  á  quy định  ủa pháp luật hi n hành.  

Điều 3. Quyết định này    hi u lự  thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn ph ng U N  tỉnh  Giám đố   á  sở: Tài nguyên và Môi trư ng  

 ây dựng  Tài  hính  Công thương; Cụ  trưởng Cụ  Thuế; U N  huy n Như 

Xuân, UBND x   uân H a; Công ty TNHH Cơ khí xây dựng và kinh doanh thương 

mại Công Hà và  á  tổ  hứ    á nhân    liên quan  hịu trá h nhi m thi hành Quyết 

định này./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                                                   
- Như Điều 3 QĐ; 

- Chủ tị h U N  tỉnh  để  / ); 

- Lưu: VT  NN. 
      (MC70.6.21) 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

   Đ c Gi n  
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