
 ỦY BAN NHÂN DÂN 
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Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cao Bằng, ngày       tháng 7 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận quyền sử dụng đất (như Nhà nước cho thuê đất trả tiền 

hàng năm) cho Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp Hạ Lang để xây 

dựng công trình: Cửa hàng bán lẻ Bằng Ca tại xã Lý Quốc, 

huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

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

Chính phủ hướng dẫn thi hành chi tiết một số điều của 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 về hồ sơ giao đất, cho thuê 

đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

 Căn cứ Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về trình tự thủ tục thu 

hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

1809/TTr-STNMT ngày 27 tháng 7 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận quyền sử dụng đất (như Nhà nước cho thuê đất trả tiền 

hàng năm) cho Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Hạ Lang để quản lý, sử 

dụng với mục đích xây dựng công trình: Cửa hàng bán lẻ Bằng Ca, gồm các nội 

dung sau: 

 - Địa điểm: Tại xóm Bằng Ca, xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. 

- Vị trí khu đất có các phía tiếp giáp như sau: 

 + Phía Đông giáp: Đất ở và đất trồng cây lâu năm khác; 

 + Phía Tây giáp: Bể nước; 

 + Phía Nam giáp: Đường dân sinh; 

 + Phía Bắc giáp: Đất ở và đất trồng cây lâu năm khác. 

- Ranh giới khu đất: Được thể hiện trên mặt bằng địa giới công nhận 

quyền sử dụng đất số 54/CNQSDĐ-TNMT tỷ lệ 1:200 do Sở Tài nguyên và Môi 

trường phê duyệt ngày 27 tháng 7 năm 2020. 
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- Diện tích công nhận quyền sử dụng đất: 238,7 m2. 

(Hai trăm ba mươi tám bảy mét vuông) 

- Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ (TMD). 

- Thời hạn sử dụng đất: Kể từ ngày quyết này có hiệu lực đến hết này 31 

tháng 12 năm 2055.  

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan: 

 a) Sở Tài nguyên và Môi trường:  

 - Cung cấp thông tin địa chính cho Cục Thuế tỉnh theo quy định; 

 - Ký hợp đồng thuê đất với Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Hạ Lang; 

 - Lập thủ tục, trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty cổ phần thương mại tổng hợp 

Hạ Lang; 

 - Kiểm tra, hướng dẫn, quản lý việc sử dụng đất theo quy định. 

b) Cục Thuế tỉnh: Xác định đơn giá thuê đất, số tiền thuê đất theo quy định. 

 c) Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Hạ Lang: 

 - Quản lý, sử dụng khu đất được công nhận quyền sử dụng đất đúng mục 

đích, ranh giới, diện tích và thời hạn. 

 - Ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường và nộp tiền thuê 

đất theo quy định; 

 - Nộp phí thẩm định hồ sơ theo quy định. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

Hạ Lang, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Hạ Lang và thủ 

trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Các PCVP UBND tỉnh; 
- Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh; 
- Phòng TNMT huyện Hạ Lang; 
- UBND xã Lý Quốc; 
- Lưu: VT, NĐ (TT). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Thảo 
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