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S6: 150/QD-STNMT Son La, ngày 04 tháng 6 näm 2021 

QUYET D!NH 

V vic hüy Giy churng nhn quyn sfr dyng dt, quyn s& hfru nhà & và tài 
san khác än lin vói dt s6 sen BE 700993 do UBND tnh Son La cp cho 
Cong ty cô phn Dãu tir và Xãy dyng Mc Châu khu dt ti Tiu khu Khi 
Tirçrng, th tran Nong Truong Myc Chau, huyçn  Myc Chau, t.nh Son La 

GIAM DOC SO TA! NGUYEN VA MO! TRUNG 

Can c& Luát Dat dai ngày 29/11/2013; 

Can cü khoán 7 Diu 87 cz.a Nghj djnh sd 43/2014/ND-C'P ngày 15/5/2014 
cüa ChInh phü Quy dinh clii tiét thi hành mót so Diêu cia Luát dat dai; 

Can c& Thông tu sa 23/2014/77'-BTNM7' ngày 19/5/2014 cza B5 Tài nguyen 
và MOi trwàng quy djnh ye Giáy chzng nh4n quyên sirdyng dat, quyên s& hüu nhà 
6 và tài san khác gãn lien vói dat; Thông hr so 24/2014/77'-BTNMT ngày 
19/5/2014 cia Bó Tài nguyen và Môi trzràng Quy djnh ye ho scr dja chInh, Thông 
u sO 33/20/ 7/77'-BTNMTngày 29/9/2017 cia Bô Tài nguyen và MOi truOng quy 

dfnh clii tiét Nghj djnh sO 01/201 7/ND-CP ngày 06/01/2017 cza ChInh phz stia 
dOi, bô sung môt sO nghj djnh quy cl/nh clii tiêt thi hành Luát dat dai và sz'ra dôi, bO 
sung mót so diéu cüa các thông hr hu-O'ng dan (hi hành Luát dat dai; 

Quydt cl/nh s3161/QD-UBNDngày 17/11/2014 cza UBND tinh Son La v 
vicüy quyén quyêt cl/nh thu hOi dat; cap Gidy cháng nhn quyên sir dyng dat, 
quyên sà hüu nhà 6 và tài san khác gàn lien vái dat trên cia bàn tinh Son La; 

Can cir Quyt cl/nh sd 2135/QD-UBND ngày 29/9/2020 cza UBND tinh Son 
La ye viêc chuyên 10.343 m2  dat tai tiêu khuKhI Tuvng, thj trán Nông trwàng 
M5c C'háu tr hInh thirc giao dat không thu tiên sir dyng dat sang hInh thirc thuê 
dat trá tiên thuê dat hang nám; cap dOi Giáy ch&ng nhn quyen sir dyngdát, 
quyên s& hfru nhà & và ài sOn khOc gán lien vài dat cho Cong ty cô phOn DOu (it 
và Xáy dung Moe Cháu, 

Theo d nghf cüa Giám dac Van phông Dáng kj dat dai thu(5c 56 Tài nguyen 
và Môi trirông Son La tgi Ta trInh sO. 21/7Tr-VPDKDD ngày 31/5/2021. 

QUYET IHNH: 

Diu 1. Hüy Giy chung nhn quyn s& dyng dat, quyn s& hfru nhà & 
và tài san khãc gãn lin vó'i dat: 

1. Hüy Giy chtrng nh.n quyn sü ding dat, quyn so hüu nhà 0 và tài san 
khác gãn lien vOi dat (sau day gi tat là Giáy cháng nhn) s BE 700993 do 
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UBND tinh San La cp cho Cong ty c phn Du tu và Xây drng Mc Châu ngày 
31/7/2012, s vào si cap GCNQSD dat: CT 00041. 

- Dia chi thüa dt: Tiéu khu KhI Ti.rcing, thj trn Nông Tnr&ng Mc Châu, 
huyn Mc Châu, tinh San La; 

- Din tIch: 15.086,8 m2  (theo Quyltdjnh s 1606/QD-UBND ngày 31/7/2012 
cia UBND tInh San La v vic chuyên 15.086,8 m2  dá't tgi tiêu khu KhI Tu'cing, thj 
trá'n Nóng truông M3c Cháu tit hInh thic giao ddt không thu tin th dung dat 
sang hInh th&c thuê da't trá tién thuê dat hang náin, cap dôi Giáy ch&ng nhcn 
quyén th dyng dat, quyên sà hzcu nhà a và tài san khác gän lien vái dat cho Cóng 
ty cô phn Du tw và xáy dung Mç3c Chau); 

- Mic dIch si.'r diing: Dat co sâ san xuât. kinh doanh; 

- Thii hn thuê d.t dn ngày: 01/01/2046. 

2. L do hüy gi.y chirng nhn: Ngithi si:r ding d.t, chü s& hthi tài san gän 
lien vâi dat không giao np Giây chüng nhn theo quy dnh ti khoân 7 Diêu 87 
cüa Nghj djnh 43/2014tND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü (Van phông Dàng 
kj dat dai thu5c Sà Tài nguyen và Mói tritàng dä có Cong van so 1590/VPDKDD-
DKCGCN ngày 23/10/2020 gin cho COng ty cO phcn Ddu tu và Xáy dung M3c 
Cháu ye vic d nghj nç5p igi Giáy ch&ng nh,n da cap và lien h ca quan thul dé 
thrc hin nghia vy tài chInh). 

Diu 2. T chile th,rc hin 

1. K t1r ngày 29/9/2020 (ngày UBND tinh San La ban hành Quyé't djnh sO 
2135/QD-UBND ngày 29/9/2020 ye vic chuyén 10.343 m2  dat tgi tiêu khu KhI 
Tung, thi ti-an NOng trzthng M(5c Cháu tir hlnh thtc giao da't khOng thu tién sin 

dyng dat sang hInh thinc thuê dat ti-a tiên thuê dat hang nám; c4o di Giá'y chinng 
nhn quyên sin dyng dat, quyên so' htu nhà 0' và tài san khác gcn lin vài dá't cho 
COng ty cO phân Dáu tu' và Xáy dyng M5c Châu), Giy chüng nhn nêu tai  Diu1 
Quyêt djnh nay không con giá trj pháp 1, chm dirt các giao djch ye quyn si:r 
ding dat theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. Giao Van phOng Däng k' d.t dai, Chi nhánh Van phOng Däng k dt dai 
thông báo cho các cá nhãn, t chCrc lien quan bi&, dng thñ d nghj các to chüc tIn 
diing, to chüc cong chimg ngrng giao djch d,i vi Giy chüng nh.n sen BE 700993 
do UBND tinh San La cap cho Cong ty c ph.n Du Ui và Xây dimg Mc châu 
ngày 31/7/2012, so vào so cap GCNQSD dat: CT 00041. 

3. Giao Trung tam Cong ngh thông tin Tài nguyen và Môi truäng däng 
thông tin hüy Giy chimg nhn quyn si'r ding dAt ti Diu 1 Quyt djnh nay trên 
trang thông tin din t1r cüa Sâ Tài nguyen và Môi trung. 

Diu 3. Chánh Van phOng S& Tài nguyen và Môi truông; Giám dc Van phông 
Däng k dat dai tinh San La; Trung tam Cong ngh thông tin Tài nguyen và Môi 
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lnthng; Chü tjch UBND huyn, thành ph thuc tinh San La Cong ty c ph.n Du tr 
và Xây dmg Mc Châu; Chü tjch UBND thj trãn Nông Tnr?mg Mc Châu; Thu 
tnrâng cac dan vj, t chüc và cá than có lien quan can cü quyêt djnh thi hành. 

Quyt djnh nay Co hiu lirc thi hành k tir ngày k./.hr 

Noi nh mn: 
- Nhix diêu 3; 
- lông cic QLDD - B TNMT (b/c); 
- UBND tinh (b/c); 
- S& TN&MT các tinh, thành ph& 
- Ngân hang nhà rnthc chi nhánh ti San La (dê thông 
báo cho toàn h thông ngán hang, don vi tIn ding); 
- S& Tir pháp tinh Scm La (dê thông báo dJn cac co' 
quan Cong cháng, cháng thrc); 
- Van phông Dang k? dt dai các tinh, thành pho; 
- Trung tam CNTT (clua trang Web Sâ); 
- Phông DD&DDBD; 
- Thanh tra Sâ; 
- Liru: VT, VPDKDD, Thir. 

GIAM oOc 

Nguyn Dãc Lire 
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