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Thanh Hóa, ngày 10 tháng 5

năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc gia hạn h i gian sử dụng đấ 24 tháng đ ho n h nh dự
n Nh m y may xuấ khẩu Thịnh Vượng ại xã Hoằng Đạo,
huyện Hoằng Hóa của Công y Cổ phần May Thịnh Vượng
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
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 các Nghị định của Chính phủ: Số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 44/2014/NĐ-CP ngày
15/5/2014 quy định về giá đất; số 45/2014/NĐ-C ngày 15/5/2014 quy định về
thu tiền sử d ng đất; số 47/2014/NĐ-C ngày 15/5/2014 quy định về b i thư ng,
h tr , tái định cư hi Nhà nư c thu h i đất; số 01/2017/NĐ-C ngày 06/01/2017
về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; số
148/2020/NĐ-C ngày 18/12/2020 về vi c sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy
định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ các Th ng tư của ộ Tài nguy n và
i trư ng: Số 30/2014/TTBTNMT ngày 02/6/2014 quy định về h sơ giao đất, cho thu đất, chuy n m c
đích sử d ng đất, thu h i đất; số 33/2017/TT- TN T ngày 29/9/2017 quy định
chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ
sung một số điều của các th ng tư hư ng dẫn thi hành Luật đất đai; số
09/2021/TT- TN T ngày 30/6/2021 về vi c sửa đổi, bổ sung một số điều của các
th ng tư quy định chi tiết và hư ng dẫn thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Th ng tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của ộ Tài chính
về vi c sửa đổi, bổ sung một số điều của Th ng tư số 77/2014/TT-BTC ngày
16/6/2014 hư ng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày
15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thu đất, thu mặt nư c;
Căn cứ Quyết định số 2506/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của U ND tỉnh
thu h i đất của U ND xã Hoằng Đạo; cho C ng ty cổ phần ay Thịnh Vư ng
chuy n m c đích sử d ng đất và thu đất thực hi n dự án Nhà máy may xuất
hẩu Thịnh Vư ng tại xã Hoằng Đạo;

Theo đề nghị của Sở Tài nguy n và
i trư ng tại T trình số 953/TTrSTNMT ngày 08/10/2021 và C ng văn số 3677/STN T-QLĐĐ ngày 08/5/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép gia hạn th i ian sử dụn đất 24 tháng, kể từ n ày an
hành Quy t đ nh này để Côn ty Cổ phần May Th nh Vượn ti p tục hoàn thành
dự án Nhà máy may xuất khẩu Th nh Vượn tại xã Hoằn Đạo, huyện Hoằn
Hóa hu đất có diện tích 39.040 m2 được U N t nh cho thuê đất tại Quy t
đ nh số 2506/QĐ-UBND ngày 12/7/2016).
Lý do gia hạn: N ư i sử dụn đất ch m ti n đ sử dụn đất quá 24 thán
và có nhu cầu ia hạn sử dụn đất theo quy đ nh tại Điểm i, Khoản 1, Điều 64,
Lu t Đất đai năm 2013; khoản 12, Điều 2, N h đ nh số 01/2017/NĐ-CP ngày
06/01/2017 c a Chính ph sửa đổi, ổ sun m t số N h đ nh quy đ nh chi ti t thi
hành Lu t Đất đai.
Điều 2. Căn cứ Điều 1, Quy t đ nh này, các đơn v sau đây có trách nhiệm.
1. Sở Tài n uyên và Môi trư n ch u trách nhiệm toàn diện trước pháp lu t,
trước U N t nh về n i dun k t lu n thanh tra; xác đ nh cụ thể th i ian ch m
ti n đ c a dự án tính đ n n ày an hành Quy t đ nh này, ửi Cục Thu Thanh
Hóa để làm cơ sở xác đ nh n h a vụ tài chính theo quy đ nh; ch tr phối hợp với
các đơn v liên quan tổ chức theo d i, kiểm tra, iám sát ti n đ và quá tr nh thực
hiện hoàn thành dự án c a Côn ty Cổ phần May Th nh Vượn tron suốt th i
ian ia hạn. N u sau 30 n ày kể từ khi an hành quy t đ nh này, Côn ty Cổ phần
May Th nh Vượn chưa thực hiện đầy đ n h a vụ tài chính về đất đai theo quy
đ nh tại Điều 2, Thôn tư số 333/2016/TT- TC n ày 26/12/2016 c a
Tài chính
ho c n ay khi h t th i ian 24 thán được ia hạn sử dụn đất mà dự án v n chưa
hoàn thành th ch tr , phối hợp với Cục Thu t nh và các đơn v liên quan kiểm
tra, tham mưu cho U N t nh xử lý theo quy đ nh c a pháp lu t.
2. Cục Thu Thanh Hóa xác đ nh các khoản tiền mà Côn ty Cổ phần May
Th nh Vượn phải n p cho Nhà nước theo quy đ nh tại Thôn tư số 333/2016/TTTC n ày 26/12/2016 c a
Tài chính; khẩn trươn ửi Thôn áo n p tiền cho
Côn ty Cổ phần May Th nh Vượn và các đơn v liên quan được i t, chấp hành
thực hiện theo đún th i ian quy đ nh. Trư n hợp Côn ty Cổ phần May Th nh
Vượn khôn thực hiện đầy đ n h a vụ tài chính, Cục Thu Thanh Hóa k p th i
báo cáo U N t nh qua Sở Tài n uyên và Môi trư n ) để tham mưu, áo cáo
U N t nh xử lý theo đún quy đ nh c a pháp lu t hiện hành.
3. Sở
hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựn , U N huyện Hoằn Hoá theo
chức năn , nhiệm vụ, thẩm quyền và căn cứ quy đ nh c a pháp lu t để hướn d n
Côn ty Cổ phần May Th nh Vượn hoàn ch nh đầy đ th tục về đầu tư, xây
dựn và theo d i, kiểm tra việc đầu tư, xây dựn , đảm ảo hoàn thành dự án Nhà
máy may xuất khẩu Th nh Vượn tại U N xã Hoằn Đạo, huyện Hoằn Hoá
tron th i ian được ia hạn theo quy đ nh c a pháp lu t.

4. Côn ty Cổ phần May Th nh Vượn : Phối hợp với các cơ quan liên quan
để thực hiện nhiệm vụ nêu tại khoản 1, 2, 3 Điều này; chấp hành thực hiện đầy đ
n h a vụ tài chính và các quy đ nh c a pháp lu t về đất đai, đầu tư, xây dựn và
các quy đ nh khác c a pháp lu t liên quan. T p trun mọi n uồn lực, khẩn trươn
đầu tư hoàn thành các hạn mục côn tr nh c n lại theo tổn m t ằn được duyệt,
hoàn thành dự án đưa vào sử dụn tron th i ian được ia hạn. Trư n hợp Công
ty Cổ phần May Th nh Vượn đẩy nhanh ti n đ thực hiện dự án và đưa đất vào sử
dụn khi chưa h t th i ian được ia hạn th số tiền đã n p tươn ứn với th i ian
được ia hạn c n lại được xác đ nh là khoản n p thừa và được xử lý theo quy đ nh
c a pháp lu t về quản lý thu . Trư n hợp Côn ty Cổ phần May Th nh Vượn
khôn n p các khoản tiền nêu trên đún th i hạn ho c h t th i ian ia hạn sử
dụn đất mà côn ty chưa hoàn thành đầu tư dự án, chưa đưa đất vào sử dụn đún
mục đích th U N t nh thu hồi diện tích đất nêu trên và Côn ty Cổ phần May
Th nh Vượn khôn được ồi hoàn ất k khoản kinh phí nào đã n p, khôn được
ồi thư n về đất và tài sản n liền với đất theo quy đ nh c a pháp lu t.
Điều 3. Quy t đ nh này có hiệu lực thi hành kể từ n ày ký ban hành.
Chánh Văn ph n U N t nh, Giám đốc các Sở: Tài n uyên và Môi trư n ,
hoạch và Đầu tư, Xây dựn , Sở Tài chính; Cục trưởn Cục Thu ; UBND huyện
Hoằn Hóa; UBND xã Hoằn Đạo; Côn ty Cổ phần May Th nh Vượn và các tổ
chức, cá nhân có liên quan ch u trách nhiệm thi hành Quy t đ nh này./.
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