ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
Số: 448

/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 08 tháng 05năm 2019
QUYẾT ĐỊNH

V/v cho Công ty TNHH Việt Khang Nông được chuyển từ
hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang hình thức
thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 ngày 5
năm 2014 Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai, số
01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định
quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết hồ sơ giao đất, cho
thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thu hồi và cho Công ty TNHH Việt
Khang Nông thuê đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất rau - hoa xứ lạnh (giai
đoạn 1);
Xét đề nghị của Công ty TNHH Việt Khang Nông tại Tờ trình số 01/TTCty ngày 04 tháng 3 năm 2019 và Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
219/TTr-STNMT ngày 26 tháng 4 năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Công ty TNHH Việt Khang Nông được chuyển từ hình
thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang hình thức thuê đất trả tiền một lần
cho cả thời gian thuê đối với diện tích đất được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
cho thuê tại Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015, như
sau:
1. Vị trí: Tại khoảnh 4, 7 tiểu khu 486 và khoảnh 5 tiểu khu 487 - thôn
Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
2. Diện tích: 50,28ha.
3. Thời gian thuê đất: Đến ngày 16/01/2064.
4. Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
Điều 2. Căn cứ Điều 1 của Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường
có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

- Thông báo cho tổ chức sử dụng đất nộp tiền thuê đất, phí và lệ phí theo
đúng quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc thực hiện việc chỉnh lý hồ
sơ địa chính theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên
và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân huyện Kon Plông, Giám đốc Công ty TNHH Việt Khang Nông và
Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.
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