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QUYẾT ĐỊNH 

                        Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây 

dựng Bình Minh tại xã Liên Lộc, huy n Hâu Lộc; cho Công ty 

Cổ phần Thương mại Trường Xuân - AT thuê đất  ể   ếp  ụ  

        n     n Cử   àng xăng  ầ , k í  ầ  mỏ  ó  lỏng  

 

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 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định về 

thu tiền sử dụng đất; số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định về thu tiền thuê 

đất, thuê mặt nước; số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định về bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 

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 nguyên và   i trường: Số 30/2014/TT-

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

đích sử dụng đất, thu hồi 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 hướng dẫn thi hành Luật đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của U N  t nh về 

vi c thu hồi đất và cho ph p C ng ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng  ình 

 inh chuy n mục đích sử dụng đất từ đất n ng nghi p sang đất phi n ng nghi p; 

cho C ng ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng  ình  inh thuê đất tại xã Liên Lộc, 

huy n Hậu Lộc; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và   i trường tại Tờ trình số 

220/TTr-STNMT ngày 02/4/2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thu hồi  2.499m
2 
đất của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây 

dựng Bình Minh t i xã Liên Lộc, huy n  âu Lộc   hu đất đã đư c UBND tỉnh 

cho thuê t i Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh  và 

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
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cho Công ty Cổ phần Thương m i Trường Xuân - AT thuê di n t ch đất nêu trên 

đ  tiếp t c thực hi n dự  n Cửa hàng xăng dầu,  h  dầu mỏ hóa lỏng. 

- Vị tr , ranh giới, lo i đất thu hồi và cho thuê đư c x c định theo Tr ch l c 

bản đồ địa ch nh  hu đất số 835/TLBĐ, tỷ l  1/1000, do Văn phòng Đăng  ý 

quyền sử d ng đất  nay là Văn phòng Đăng  ý đất đai Thanh  óa  thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường lập ngày 17/12/2015. 

-  ình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất có thu tiền thuê đất hàng năm. 

- Thời h n thuê đất: T  ngày ban hành quyết định này đến ngày 13/01/2066 

 thời h n còn l i theo Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của 

UBND tỉnh và Giấy chứng nhận quyền sử d ng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản  h c gắn liền với đất số CT 635391 ngày 26/12/2019 . 

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1, Quyết định này, c c đơn vị sau đây có tr ch nhi m:  

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tri n  hai,  i m tra, theo dõi vi c thực hi n 

quyết định cho thuê đất của UBND tỉnh; xác định gi  đất c  th  theo quy định;  ý 

h p đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Thương m i Trường Xuân - AT; chủ trì, 

phối h p với c c đơn vị liên quan bàn giao đất t i thực địa cho Công ty Cổ phần 

Thương m i Trường Xuân - AT; thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử d ng đất số 

CT 635391 ngày 26/12/2019 đã cấp cho Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây 

dựng Bình Minh; cấp Giấy chứng nhận quyền sử d ng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản  h c gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Thương m i Trường Xuân - AT 

theo ủy quyền của UBND tỉnh; chỉ đ o Văn phòng Đăng  ý đất đai Thanh  óa 

chỉnh lý hồ sơ địa ch nh, cơ sở dữ li u địa ch nh theo quy định của ph p luật. 

2. Sở Tài ch nh chủ trì, x c định c c  hoản đư c tr  vào số tiền thuê đất của 

Công ty Cổ phần Thương m i Trường Xuân - AT phải nộp theo quy định  nếu có . 

3. C c Thuế c c định đơn gi  thuê đất, t nh số tiền thuê đất, tiền thuế đất và 

thông b o tiền thuê đất, tiền thuế đất phải nộp vào ngân s ch nhà nước thông báo 

cho Công ty Cổ phần Thương m i Trường Xuân - AT thực hi n ngh a v  tài 

ch nh theo quy định của ph p luật. 

4. UBND huy n  âu Lộc, UBND xã Liên Lộc: Thực hi n chức năng quản 

lý nhà nước đối với vi c sử d ng đất, đầu tư xây dựng, bảo v  môi trường, phòng 

ch y chữa ch y và vi c chấp hành c c quy định ph p luật  h c có liên quan của 

Công ty Cổ phần Thương m i Trường Xuân - AT theo quy định của ph p luật.  

5. Công ty Cổ phần Thương m i Trường Xuân - AT thực hi n  ê  hai và nộp 

hồ sơ có liên quan đến vi c x c định ngh a v  tài ch nh t i Văn phòng Đăng  ý đất 

đai Thanh  óa thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; phối h p với c c sở, ngành, 

UBND c c cấp thực hi n c c nhi m v  t i c c  hoản 1, 2, 3, 4 Điều này; thực hi n 

đầy đủ quyền và ngh a v  tài ch nh của người sử d ng đất theo quy định; sử d ng 

đất đ ng m c đ ch, đ ng di n t ch, mốc giới  hu đất và chấp hành đầy đủ c c quy 

định của ph p luật về đầu tư xây dựng, đất đai, bảo v  môi trường, phòng ch y 

chữa ch y và c c quy định  h c liên quan. 
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6. Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Bình Minh phối h p với các 

sở, ngành, UBND c c cấp và c c đơn vị có liên quan đ  thực hi n c c nhi m v  

nêu trên theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hi u lực thi hành    t  ngày  ý ban hành.  

Ch nh Văn phòng UBND tỉnh, Gi m đốc c c Sở: Tài nguyên và Môi trường, 

Tài ch nh, Xây dựng; C c trưởng C c Thuế; UBND huy n  âu Lộc; UBND xã 

Liên Lộc; Công ty Cổ phần Thương m i Trường Xuân - AT; Công ty Cổ phần Tư 

vấn và Đầu tư xây dựng Bình Minh và c c tổ chức, c  nhân có liên quan chịu tr ch 

nhi m thi hành quyết định này./.  

 

Nơi nhận:                                                                                                   
- Như Điều 3 QĐ; 

- Chủ tịch UBND tỉnh  đ  b/c ; 

- Lưu: VT, NN. 
          (MC43.04.21) 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Lê Đ c Gi ng 
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