
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 phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH 

Thương mại Ngọc Nhâm thuê đất tại thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành 

để thực hiện dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Ngọc Nhâm 

 
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 c c Nghị định của Chính phủ:  ố 43/2014/N -C  ngày 15/5/2014 

quy định chi ti t thi hành một số điều của Luật   t đai; số 44/2014/N -C  ngày 

15/5/2014 quy định về gi  đ t; số 45/2014/N -C  ngày 15/5/2014 quy định về 

thu tiền sử dụng đ t; số 46/2014/N -C  ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền 

thu  đ t, thu  m t nư c; số 47/2014/N -C  ngày 15/5/2014 quy định về b i 

thư ng, h  tr , t i định cư  hi Nhà nư c thu h i đ t; số 01/2017/N -C  ngày 

06/01/2017 về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi ti t thi hành Luật 

  t đai; số 148/2020/N -C  ngày 18/12/2020 về vi c sửa đổi, bổ sung một số 

nghị định quy định chi ti t thi hành Luật   t đai; 

Căn cứ c c Th ng tư của  ộ Tài nguy n và M i trư ng:  ố 30/2014/TT-

 TNMT ngày 02/6/2014 quy định về h  sơ giao đ t, cho thu  đ t, chuy n mục 

đích sử dụng đ t, thu h i đ t; số 33/2017/TT- TNMT ngày 29/9/2017 quy định 

chi ti t Nghị định số 01/2017/N -CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ  sửa đổi, 

bổ sung một số nghị định quy định chi ti t thi hành Luật đ t đai và sửa đổi, bổ 

sung một số điều của c c th ng tư hư ng dẫn thi hành Luật đ t đai; số 

09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị quy t số 329/NQ-H ND ngày 21/9/2020 của H ND tỉnh về 

vi c ch p thuận bổ sung danh mục c c c ng trình, dự  n phải chuy n mục đích 

sử dụng đ t tr ng lúa, đ t rừng phòng hộ tr n địa bàn tỉnh Thanh Hóa đ t 2, 

năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 3460/QĐ-UBND  ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh về 

phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 

2021, huyện Thạch Thành; 

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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Căn cứ Quy t định số 2894/Q -U ND ngày 23/7/2020 của U ND tỉnh về 

vi c ch p thuận chủ trương đầu tư dự  n Khu dịch vụ thương mại tổng h p Ngọc 

Nhâm tại thị tr n Vân Du, huy n Thạch Thành; 

Theo đề nghị của Gi m đốc  ở Tài nguy n và M i trư ng tại T  trình số  

848/TTr-STNMT ngày 15/9/2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1.  Cho phép Công ty TNHH Thương mại Ngọc Nhâm (mã số doanh 

nghi p 2800716318, đăng  ý lần đầu ngày 15/11/2002, đăng  ý thay đổi lần thứ 5 

ngày 09/6/2017; địa chỉ: th n 5 xã Quang Trung, thị xã  ỉm  ơn, tỉnh Thanh Hóa) 

được chuyển mục đích sử dụng 2.178,4 m
2
 đất nông nghiệp sang đất phi nông 

nghiệp và cho Công ty TNHH Thương mại Ngọc Nhâm thuê diện tích đất nêu trên 

để thực hiện dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Ngọc Nhâm tại thị trấn 

Vân Du, huyện Thạch Thành 

-  Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Trích lục bản đồ địa chính 

khu đất số 244/TLBĐ, tỷ lệ 1/1000 do Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường lập ngày 11/5/2021. 

- Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho 

cả thời gian thuê. 

- Thời hạn thuê đất: 50 năm tính t  ngày ký ban hành Quy t định này. 

  Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quy t định này, các đơn vị sau đây có trách nhiệm: 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: Triển khai, kiểm tra, theo dõi việc thực 

hiện quy t định cho thuê đất của UBND tỉnh; xác định giá đất cụ thể theo quy 

định; ký Hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Thương mại Ngọc Nhâm; tham 

mưu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Thương mại Ngọc Nhâm; phối hợp với 

UBND huyện Thạch Thành, UBND thị trấn Vân Du và các đơn vị liên quan tổ 

chức bàn giao đất tại thực địa; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa 

trực thuộc và các đơn vị có liên quan chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa 

chính theo quy định của pháp luật. 

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định các 

khoản được tr  vào số tiền thuê đất phải nộp của Công ty TNHH Thương mại 

Ngọc Nhâm theo quy định. 

3. Cục Thu  Thanh Hóa xác định đơn giá, xác định số tiền thuê đất, tiền 

thu  đất phải nộp vào ngân sách Nhà nước, thông báo cho Công ty TNHH 

Thương mại Ngọc Nhâm theo quy định pháp luật. 

4. UBND huyện Thạch Thành, UBND thị trấn Vân Du: Thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước đối với việc sử dụng đất, đầu tư xây dựng, bảo vệ môi 
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trường, phòng cháy chữa cháy và việc chấp hành quy định pháp luật khác có liên 

quan của Công ty TNHH Thương mại Ngọc Nhâm. Ti p tục chỉ đạo, hoàn thành 

bồi thường, giải phóng m t b ng đối với diện tích đất còn lại của dự án, báo cáo 

UBND tỉnh xem x t, quy t định 

 5. Công ty TNHH Thương mại Ngọc Nhâm phối hợp với các sở, ngành, 

UBND các cấp thực hiện các nhiệm vụ tại các khoản 1, 2, 3, 4, Điều này; lập đầy 

đủ hồ sơ về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và các 

hồ sơ khác trình cơ quan có th m quyền phê duyệt trước khi triển khai thực hiện 

dự án theo quy định; thực hiện đầy đủ quyền và ngh a vụ tài chính của người sử 

dụng đất, sử dụng đất đ ng mục đích, đ ng diện tích, mốc giới khu đất và chấp 

hành đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đất đai, bảo vệ môi 

trường, phòng cháy chữa cháy và quy định pháp luật khác liên quan.  

Điều 3. Quy t định này có hiệu lực thi hành kể t  ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi 

trường, Xây dựng, Tài chính, Công Thương; Cục trưởng Cục Thu ; UBND huyện 

Thạch Thành, UBND thị trấn Vân Du; Công ty TNHH Thương mại Ngọc Nhâm 

và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy t định này./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                                                   
- Như Điều 3 QĐ; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, NN. 
                  (MC141.09.21) 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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