
                 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Điều chỉnh chủ thể sử dụng đất có nguồn gốc được UBND tỉnh  

giao không thu tiền sử dụng đất từ Ban quản lý dự án thủy điện Ia Ly 

thành cho Công ty thuỷ điện Ia Ly - Tập đoàn điện lực  

Việt Nam thuê để quản lý, sử dụng. 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

 Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 29/11/2019; 

 Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;  

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;  

 Xét Đơn xin thuê đất của Công ty thuỷ điện Ia Ly - Tập đoàn điện lực 

Việt Nam ngày 14/10/2021;  

 Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 460/TTr-

STNMT ngày 28/01/2022 và các công văn số: 981/STNMT-QHĐĐ ngày 

14/3/2022, 2147/STNMT-QHĐĐ ngày 26/5/2022. 

 

                                                QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Điều chỉnh chủ thể sử dụng đất có nguồn gốc được UBND tỉnh 

giao không thu tiền sử dụng đất từ Ban quản lý dự án thủy điện Ia Ly (Ban quản 

lý dự án thủy điện 4) sang cho Công ty thuỷ điện Ia Ly - Tập đoàn điện lực Việt 

Nam thuê để quản lý, sử dụng vào mục đích khu tập thể cán bộ công nhân viên 

(đất thương mại dịch vụ). Cụ thể: 

1. Địa chỉ khu đất: Vị trí 2, 3 của thửa số 64, tờ bản đồ số 56, tổ dân phố 

2, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

(Như trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng đăng ký đất đai lập ngày 

12/10/2021) 

2. Diện tích đất: 3.391,25 m2 (trong đó: có 2.758,75 m2 được UBND tỉnh 

giao không thu tiền sử dụng đất theo Quyết định số 240/QĐ-UB ngày 

04/12/1996 và 632,5 m2 chênh lệch tăng so với số liệu giao đất năm 1996). 
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3. Hiện trạng: Đã xây dựng khu tập thể cán bộ công nhân viên, sân, đường 

nội bộ và tường rào bao quanh sử dụng ổn định không tranh chấp. 

4. Thời hạn cho thuê đất: Đến ngày 04/12/2046. 

5. Đơn giá thuê đất: Theo quy định của pháp luật. 

6. Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm. 

7. Thời điểm tính tiền thuê đất: Theo quy định của pháp luật. 

Điều 2. Giao trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức thực hiện các công 

việc sau: 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo Công ty thuỷ điện Ia Ly - Tập 

đoàn điện lực Việt Nam nộp phí, lệ phí; lập thủ tục ký kết Hợp đồng thuê đất; 

trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn 

liền với đất khi đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính và chỉnh lý hồ sơ địa chính 

theo quy định. 

 2. Công ty thuỷ điện Ia Ly - Tập đoàn điện lực Việt Nam quản lý, sử dụng 

đất theo đúng mục đích cho thuê. 

 3. Cơ quan thuế thông báo cho Công ty thuỷ điện Ia Ly - Tập đoàn điện 

lực Việt Nam nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, nội dung các 

Văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. 

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

trường, Xây dựng, Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND thành 

phố Pleiku, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Trưởng Ban quản lý dự 

án thủy điện Ia Ly và Giám đốc Công ty thuỷ điện Ia Ly - Tập đoàn điện lực 

Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm đăng Quyết định này lên Cổng 

thông tin điện tử của UBND tỉnh./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;     

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các PVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TTTH, NL. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Tiến Đông 
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