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Chit Se, ngàØhánginäm 2019

QUYET D!NH
Vê vic cho thuê dt dê san xuât nông nghip
ti xã Hbông, huyn Chu Se
U'c( BAN NHAN DAN HUYN
Can cü Lu.t t6 chirc chInh quyn dja phuang nàm 2015;
Can cü Lut Dt dai ngày 29 tháng 11 nãm 2013;
Cäncir Nghj djnh s 43/2014/ND-CPngày 15/5/2014 cüa ChInh phü quy
djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Dat dai;
Can c1r Thông tu s 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa B Tài
nguyen và Môi tru&ng quy djnh ye ho so giao dat, cho thuê dat, chuyên mic dich
sCr diing dat, thu hôi dat;
Xét d nghj cüa phông Tài nguyen và Môi tnthng huyn Chu Se tai tY trInh
sô,itO2WTTr-TNMT ngàyl'T/421-20 19,
QUYET DINH:
Diu 1. Cho h ông Ngô Van Triên - Dja chi thung trñ tai: thôn Ia Sa, xã
Hbông, huyn Chu Se, tmh Gia Lai duqc thuê 3032ni2 dat tai Thira dat so: 63 (tách
thüa 21); to ban do so: 30, tai thôn Ia Sa, xâ HbOng, huyn Chu S, tinh Gia Lai dê
sr drng vào m11c dIch trông cay hang närn khác.
- ThOi han sü diing dt: dn näm 2069.
- Vj trI, ranh giOi thra dt du'cic xác dinh theo trich hic thra dtt bàn d dja
chinh do Van phOng dang k' dat dai tinh Gia Lai — Chi nhánh huyn Chtx Se 1p
ngày 06/12/20 19.
- HInh thirc thuê dat: Thuê dt trâ tin hang näm.
- Giá dAt, tiên thuê dAt phãi np: Theo quy djnh cOa pháp Lut dAt dai
Diu 2. Giao nhim v11 cho các don vj thirc hin cong vic sau day:
- Phông Tài nguyen và Môi trirOng: Giao quy& djnh nay cho Van phông
dãng k dat dai tinh Gia Lai — Chi nhánh huyn Chu Se; K hçvp dông thué dat
vOi nguOi duc thuê dat;
- Van phông dang k' dAt dai tinh Gia Lai — Chi nhánh huyn Chu Se:
Chuyên thông tin d xác djnh nghia vi tài chInh cüa nguOi di.rçic thuê dat; TrInh
cap cO thârn quyên xem xét, k' giây chirng nhn QSD dat; Chinh 1, luu tri ho
so dja chInh theo quy djnh;
- Chi cuc thu khu vuc Chu Se — Chu Pub: Ban hành thông báo thuê,
huOng dan nguOi sü' diing dat thirc hin nghia vii tài chInh theo quy djnh.

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc k tü ngày k.
Chánh Van phóng HDND-UBND huyn, Triing phông Tãi nguyen và Môi
tnxmg huyn, Giám dôc Van phông dang k dat dai tinh Gia Lai — Chi nhánh
huyn Chu Se; Lath do Chi ciic thuê khu vic Chu Se — Chu Pizh; Thu tri.rcing
cac ca quan lien quan thuc huyn, Chü tjch UBND xä Hbông và ngixñ si:r dung
dat có ten tai diêu 1 chju trách nhim thi hành quyêt djnh nay.
Van phông Uy ban nhãn dan huyn Chu Se chju trách nhim diia Quyêt
djnh nay len Cong thông tin din tcr cüa huyn,41Z
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