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QUYET D!NH 

V vic cho phep chuyn rniic dich sfr diing9.89O m2  tr dat nông nghip sang 
dat phi nong nghiçp va cho Cong ty Co phan Yang Nguyen Gia Lai 

thuê dt d xây diyng Nhà may san xut gch không nung 
ti xã Kong Yang, huyn Kong Chro 

U BAN NHAN DAN T!NH 

Can cr Lut T chüc chInh quyn dja phiwng nãm 2015; 

Can cir Lut DAt dai ngày 29 tháng 11 nàm 2013; 

Can cCr Nghj djnh s 43/2014/ND-CP ngày 15 tháng 5 nAm 2014 cüa ChInh 
phü v quy dnh chi tit thi hành mt s diu cüa Lut DAt dai và Nghj djnh s 
01/20171ND-CP ngày 06 tháng 01 11am 2017 cüa ChInh phü si:ra di, b sung rnt 

s nghj djnh quy djnh chi tit thi hành Lut dAt dai; 

Can cü Thông tx s 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 närn 2014 cüa B 
Tài nguyen va Môi truäng quy djnh v h sa giao dAt, cho thuê dAt, chuyn mc 
dIch sü dung dAt, thu hi dAt và Thông tu s 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 
näm 2017 cüa Bô Tài nguyen vâ Môi trtthng quy djnh chi tit Nghj djnh s 

01/20171ND-CP ngày 06 tháng 01 nàm 2017 cüa ChInh phü sira dM, b sung mt 
s nghj djnh quy djnh chi tit thi hành Lut dAt dai và scra di, b sung mt s diu 
cüa các thông tu hurng dn thi hành Lust dAt dai; 

Can dr K hoch sr diing dAt .näm 2019 cüa huyn Kong Chro dâ duçic 

UBND tinh phê duyt ti Quyt djnh s 366/QD-UBND ngày 28/6/20 19; 
Theo d nghj cüa S& Tài nguyen và Môi tru&ng tui Th trInh s 2213tf1r-

STNMT ngày 17/7/20 19, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Cho phép chuyn miic dIch sir diing 9.890 m2  tr dAt nông nghip sang 

dAt phi nông nghip ('Dt ccr sà san xuá't phi nóng nghip,) và cho Cong y C phAn 

Yang Nguyn Gia Lai thuê dAt d xây djng Nhà may san xuAt gch không flung ti 

xã Kong Yang, huyn Kong Chro; cir th nhi.r sau: 
1. Vj tn: Ti thôn 2, xã Kôi1g Yang, huyn Kong Chro, tinh Gia Lai. 
Vj tn, ranh giâi ti thi.ra dAt s 01; Th ban d s: TrIch do 01-2018 theo 

GCNQSD dAt s CN 972000 do S Tài nguyen và Môi tntxO'ng cAp ngày 

05/11/2018 cho Cong ty C phn dá Kon Yang. 



TM. U' BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TJCH 

2. Din tIch: 9.890 m2. 

3. Hin trng: Dt nông nghip 'trng cay láu nãm,). 

4. Thi hn sü ding dt: 30 nàm, k tr ngày Quyt djnh cho thuê dAt có hiu 

1irc thi hành. 
5. Dcm giá thuê dAt: Theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

6. Hmnh thirc thuê dAt: Trã tin thuê dAt hang näm. 

7. Thôi dim tinh tin thuê dAt: K tü ngày Quyt djnh cho thuê dAt có hiu 

luc thi hành. 

Diu 2. Giao S Tài nguyen và Môi tri.rmg, Ca quan Thus và UBND huyn 

Kong Chro có trách nhim t chrc thic hin các cong vic sau day: 

1. S& Tài nguyen và Môi tri±ng thông báo cho Cong ty C phAn Yang 
Nguyn Gia Lai np phi và 1 phi theo quy djnh cüa pháp 1ut; k hgp dng thuê 
dAt vói Cong ty C phn Yang Nguyn Gia Lai; trao giy chüng nhn quyn sir 
dçng dAt, quyn s hUu nhà i và tài san khác gn Iin vci dAt cho Cong ty C phn 

Yang Nguyn Gia Lai dã hoàn thành nghia v11 tài chinh theo quy djnh và chinh 1 

h sa dia chInh. 
2. UBND huyn Kong Chro xác djnh c th môc gió'i và giao dat trên thirc 

dja cho Cong ty C phn Yang Nguyn Gia Lai quán 1, sir diing d xây dmg Nhà 

may san xut gch không flung. 

3. Ca quan Thu thông báo cho Cong ty Co ph.n Yang Nguyn Gia Lai np 

tin thuê dAt theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tr ngày k. 
Chánh Van phông UBND tinh; Giám dc các S: Tãi nguyen và Môi truO'ng, 

Xây Dirng, Nông nghip và PTNT, Cong thuang; Ciic trung Cc Thu tinh Gia 
Lai; ChU tch IJBND huyn Kong Chro; Thu truàng các s&, ngành có lien quan và 

Giám dc Cong ty Co phn Yang Nguyn Gia Lai chju trách nhim thi hành Quy& 

djnh nay. 
Van phông UBND tinh chju trách nhim dua Quyt djnh nay len Cng thông 

tin then t1r cüa UBND tinh. 

No'inhân: 
- NhuDiéu 3; 
- Cht tjch, the PCT UBND tinh; 
- Các PCVP. UBND tinh; 
- Luu: VT, CNXD, NL. 
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