
ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH VĨNH LONG                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                      

Số:1043/QĐ-UBND                              Vĩnh Long, ngày    09    tháng 5 năm 2019 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc cho phép Công ty TNHH thương mại sản xuất đông nam dược  

Hồng Vượng được chuyển mục đích sử dụng sang đất cơ sở sản xuất  

phi nông nghiệp, tại xã Phú Quới, huyện Long Hồ 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; 

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

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 

phủ 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 về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT, ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ  

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, ngày 

06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi 

hành Luật Đất đai; 

 Xét Tờ trình số 1489/TTr-STNMT, ngày 06/5/2019 của Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho phép Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất đông nam 

dược Hồng Vượng, địa chỉ: 123/21C, Tỉnh lộ 45, khu phố 2, phường Bình Chiểu, quận 

Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, chuyển mục đích sử dụng đất, cụ thể như sau: 

- Thửa 236, tờ bản đồ số 20, diện tích 1.026,8m
2 
từ đất trồng lúa (LUC) chuyển 

sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC). 

- Thửa 203, tờ bản đồ số 20, diện tích 4.995,7m
2
 từ đất trồng lúa (LUC) chuyển 

sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC). 

- Thửa 19, tờ bản đồ số 21, diện tích 1.361,8m
2
 từ đất trồng lúa (LUC) chuyển 

sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC). 

- Thửa 31, tờ bản đồ số 21, diện tích 2.706,6m
2 
từ trồng lúa (LUC) chuyển sang 

đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC). 

- Thửa 24, tờ bản đồ số 21, diện tích 2.920,6m
2
 từ đất trồng lúa (LUC) chuyển 

sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC). 

- Thửa 25, tờ bản đồ số 21, diện tích 2.218,8m
2
 từ đất trồng lúa (LUC) chuyển 

sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC). 
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Vị trí và ranh giới khu đất được xác định theo các tờ trích lục bản đồ địa chính 

số 19/2019, 20/2019, 21/2019, 22/2019, 23/2019, 24/2019 do Văn phòng Đăng ký Đất 

đai lập ngày 24/4/2019.  

Thời hạn sử dụng đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất: 50 năm, kể từ ngày 

ký quyết định. 

Điều 2. Căn cứ Điều 1 của Quyết định này, giao Giám đốc Sở Tài nguyên và 

Môi trường phối hợp với các sở, ngành liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện các 

công việc sau đây: 

1. Hướng dẫn Công ty TNHH thương mại sản xuất đông nam dược Hồng Vượng 

thực hiện nghĩa vụ tài chính; nộp phí, lệ phí; nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do 

chuyển mục đích từ đất trồng lúa sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp theo quy định; 

ký hợp đồng thuê đất với doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật; 

2. Xác định cụ thể mốc giới và giao đất trên thực địa; 

3. Trao Giấy chứng nhận quyê  n sử dụng đất cho doanh ngh iệp khi  đã 

hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; 

4.  Chỉ  đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chỉnh lý hồ sơ địa chính. 

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

Chánh Văn phòng  y ban nh n d n tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế, Giám đốc  ho bạc Nhà nước 

Vĩnh Long, Chủ tịch Uỷ ban nh n d n huyện Long Hồ, Trưởng phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện Long Hồ, Chủ tịch Uỷ ban nh n d n xã Phú Quới, Giám đốc Công 

ty TNHH thương mại sản xuất đông nam dược Hồng Vượng, Thủ trưởng các tổ chức 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.   

                 

Nơi nhận: 

- Như điều 3;  
- Phòng:  TN, TTTin h c  tổng hợp ;     

- Lưu: VT, 4-08-08. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 T.CHỦ TỊCH 

PH  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 Đã ký: Trần Hoàng Tựu 
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