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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 Hà Quảng để xây 

dựng công trình: Cửa hàng bán lẻ Nà Giàng tại xã Ngọc Đào, 

huyện Hà Quảng, 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 

1762/TTr-STNMT ngày 23 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 Hà Quảng để quản lý, sử 

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

dung sau: 

 - Địa điểm: Tại Nà Giàng, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. 

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

 + Phía Đông giáp: Mương thủy lợi; 

 + Phía Tây giáp: Vỉa hè đường Hồ Chí Minh; 

 + Phía Nam giáp: Đường vào chợ Nà Giàng; 

 + Phía Bắc giáp: Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Nà Giàng. 
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- Ranh giới khu đất: Được thể hiện trên mặt bằng địa giới công nhận 

quyền sử dụng đất số 53/CNQSDĐ-TNMT tỷ lệ 1:500 do Sở Tài nguyên và Môi 

trường phê duyệt ngày 23 tháng 7 năm 2020. 

 - Diện tích công nhận quyền sử dụng đất: 826,2 m2. 

 (Tám trăm hai mươi sáu phẩy hai 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 2054.  

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 Hà Quảng; 

 - 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 

Hà Quảng; 

 - 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 Hà Quảng: 

 - 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 

Hà Quảng, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Hà Quảng 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 Hà Quảng; 
- UBND xã Ngọc Đào; 
- Lưu: VT, NĐ (TT). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Thảo 
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