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CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Ty do - Hnh phüc
Thai Nguyen, ngàyi4tháng 3 nám 2020

QUYET DfNH
V vic thu hi dt, cho Cong ty C phn Giao thông BInh Nguyen
thuê dt dê sfr diing vào mile dIch co' s& san xuât phi nông nghip
tii phu'ô'ng Quang Vinh, thành phô Thai Nguyen
U'c BAN NHAN DAN T!NH THAI NGUYEN
Can c Lu2t T chc chInh quyn dja phtcang ngày 19 tháng 6 nám 2015;
Can th Luçt Dat dai ngày 29 tháng 11 näm 2013;
C'án cii' Nghj djnh sO' 43/2014/ND-CF ngày 15 tháng 5 nám 2014 cia
ChInh phi quy dinh chi tiêt thi hành môt so diêu cia Lut Dat dai,
Can ct Thông tu' sO' 30/2014/TT-BTNMT ngày, 02 tháng 6 nàm 2014 cza
Bô Tài nguyen và Môi tru'O'ng quy dfnh ho so' giao dat, cho thuê dat, chuyên myc
dIch sz' dyng dat, thu hOi dat;
Can ct' Quyé'tdjnh so 3095/QD-UBND ngày 27 tháng 9 nãm 2019 cia UBND
tinh Thai Nguyen ye vic phê dt két qua tnng dáu giá quyên th dyng dat thuê ti-a
tién m5t lan cho cáthO'i gian thuê, thai han 50 nám tgithi'a dat sO 24 và 254, tO'
ban dO dia chInh sO 03, phu'àng Quang Vinh, thành phO Thai Nguyên,
Theo dé nghj cza Giám dc SO' Tài nguyen và MOi trirOng tçii TO' trInh sO'
108/li r-STNMT ngày 13/3/2020.
QUYET JJINH:
Diêu 1. Thu hèi diên tIch 5.137,0 m2 dt ti thCra dt s 254, t ban d dia
chInE so 03 thuc phu?ing Quang Vinh, thành phô Thai Nguyen do UBND tirih
giao Trung tam phát triên qu dat thuc So' Tài nguyen và Môi tnro'ng quán 1
tai Quyêt djnh so 857/QD-UBND ngày 01/4/2019.
Diêu 2. Cho Cong ty Co phân Giao thông BInh Nguyen thuê din tIch
5.13 7,0 m2 dat dã thu hôi ti Diêu 1 Quyêt djnh nay (Cong CO phân Giao
thOng BInh Nguyen tring dáu giO quyên th dyng dat,) dê s1r ding vào muc dIch
co so' san xuât phi nông nghip (dat cc so' san xuât kinh doanh).
Tho'i hn thuê dat: dn ngày 27/9/2069.
HInh tht'rc thuê dt: Nhà nu'o'c cho thuê dt trã tin thuê dat môt 1n cho cá
thO'i gian thuê.
Vi tn, ranh gio'i khu dt du'çc xác djnh ti ban trIch hc - chinh 1,2 ban do dja
chInh, thra dat so 254, to' ban do dja chInh so 03 thuc phu'o'ng Quang Vinh,
thânh phô Thai Nguyen, tinE Thai Nguyen do Van phOng däng k dat dai thuc
SO' Tâi nguyen vâ MOi tru'O'ng 1p ngày 13 tháng 5 n.rn 2019.

Diu 3. Giao Sâ Tài nguyen vâ Môi truàng chü trI, phi hcip vOi UBND
thânh ph Thai Nguyen, UBND phi.thng Quang Vinh, Trung tam phát triên
qu dt tinh, Cong ty C phân Giao thông BInh Nguyen thrc hin:
- Xác dnh cu th mc giri thu hi và giao dt trên thrc dja;
- K hqp dng thuê dt và trao Giy chCrng nhn quyn sü dçing dt, quyn
sà hüu nhà vâ tài san khác gn 1in vi dt cho Cong ty C phn Giao thông
BInh Nguyen theo quy djnh;
- Chinh 1 h sci dja chInh theo quy djnh.
Diu 4. Quyk dnh nay có hiu 1?c thi hành k tü ngày k.
Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc S& Tài nguyen vâ Môi truô'ng,
Cuc truó'ng Ciic Thus tinh, Chü tjch UBND thành ph Thai Nguyen, Giám dc
Trung tam phát triên qu5 dat tinh, Chü tch UBND phuè'ng Quang Vinh, Giám dc
Cong ty C phn Giao thông BInh Nguyen và các to chi'rc, cá nhân lien quan
chju trách nhim thi hânh Quyêt dnh nay.
Van phông Uy ban nhân dan tinh chju trách nhim dim Quy& djnh nay len
Cng thông tin din tir cña Uy ban nhân dan tinh./.'
No'i n/ian:
- Nliu Diêu 4;
- TT. Thông tin- VP UBND tinh;
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