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Quáng Tn, ngày  A&  tháng  8  nàm 2020 

KInh gui: Thung trrc Hi dng nhân dan tinh 

Ngày 25/11/2005, UBND tinh có Quyt djnh s6 2859/QD-UBND giao cho 
Cong ty cô phân Thuang rnai và Djch vi Quáng Trj (nay là Cong ty cô phân 
Thiicmg miThch Han) lô dat ti thj trân Hãi Lang vOi rnçic dIch dat cc sâ san xuât 
kinh doanh, thai hn str diing 50 närn (din tIch thrc té 854m2, 1iin thuc th&a so 

186, t& bàn dO dia chInh sO 13, thi trán Diên Sanh, huycn Hái Lang,) 

Do Cong ty c ph.n Thwmg mai  Thach Han d dt lang phi, sir diing dt 
không hiu qua, cho cá nhân sir diing san bãi dê düc bO lô, trái vói miic dIch sCr 
ding dat thrçic cap nen ngày 24/5/2013, UBND tinh có Quyet djnh so 889/QD-
UBND thu hôi lô dat trén cüa Cong ty Co phân Thuang mi và Djch v Quãng Trj 
vã giao cho huyn Hal Lang quãn 19, ngày 24/01/2018, UBND tinh có Quyêt djnh 
so 1 44/QD-UBND phê duyêt giá trj tãi san con lai cüa Cong ty cô phân Thi.rcing 
mi và Djch v11 Quàng Trj ti lô dat trên là: 554.380.000 dông 

D có kinh phi chi trã giá trj tài san cOn Ii cho Cong ty c ph.n Thi.rang mi 
Thch Han, dOng thai to diêu kiin cho UBND huyn Hãi Lang khai thác qu dat 
CO hiu qua, có nguôn von dâu tu Co sà h tang trên dja bàn huyn, trên co s dé 
nghj cUa UBND huyn Hâi Lang, Si Tài chInh, Sâ Tài nguyen và Môi tnrng, SO 
Xây dirng ('Sao gill các van bàn kern theo), can cu Nghj dnh so 151/2017/ND-CP 
ngày 26/12/2017 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt rnt so diêu cUa Lut quãn 19, scr 
ding tài san cOng; Nghj djnh sO 167/2017iND-CP ngày 31/12/2017 quy djnh vic sap 
xêp 1i, xu l tài san công; Nghj quyêt sO 3 1/201 8/NQ-HDND ngày 08/12/2018 ciia 
HDND tinh quy djnh phân cap quãn 19 tài san cong trén dja bàn tinh Quang Trj, 
UBND tinh thông that và kInh trinh Thung tr,rc HDND tinh dông 9 cho UBN D 
huyn Hài Lang to chuc d giá quyên su diing dat (bao gôm tài san trên dat) 10 dat 
trên ('giá trf quyên sil dung dat theo sO sách là: 2.218.500. 000 dOng,) 

KInh d& nghj Thung trrc Hi dng nhán dan tinh xem xét quyêt djnh./.4' 

Noi nhân: 
- Nhs trén; 
- Sâ Tài chinh; 
- UBND huyn Hâi Lang; 
- Luu: VT, TM 
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