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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất, giao và cho thuê đất để sử dụng  

vào mục đích đất xây dựng trụ sở cơ quan 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

   

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

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 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; Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 

của 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; 

Xét Đơn xin trả đất lập ngày 20/11/2017 của Trung tâm kỹ thuật Địa 

chính và Công nghệ thông tin Hà Tĩnh, Đơn xin giao đất lập ngày 20/11/2017 

của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Hà Tĩnh và Đơn xin thuê đất lập 

ngày 20/11/2017 của Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Hà Tĩnh 

(kèm hồ sơ); đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số           

3789/STNMT-QHGĐ ngày 07/12/2017, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. - Thu hồi 943,2m
2
 đất (Chín trăm bốn mươi ba phẩy hai mét 

vuông đất) của Trung tâm kỹ thuật Địa chính và Công nghệ thông tin Hà Tĩnh 

trả (đất thu hồi có nguồn gốc là đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp nhà 

nước - nay là đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp, được UBND tỉnh cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với 

đất số phát hành BC 935888 ngày 15/11/2011) tại phường Nam Hà, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; 

- Giao cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Hà Tĩnh 522,3m
2
 đất 

thu hồi trên để sử dụng vào mục đích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp; 

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất không 

thu tiền sử dụng đất. 



 

- Cho Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Hà Tĩnh thuê 420,9m
2
 

đất thu hồi còn lại nêu trên để sử dụng vào mục đích đất xây dựng trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp; Thời hạn sử dụng đất: 70 (bảy mươi) năm, kể từ ngày ban hành 

Quyết định cho thuê đất; Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất thu tiền 

thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. 

- Chuyển từ hình thức sử dụng riêng sang hình thức sử dụng chung (sử 

dụng chung với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Hà Tĩnh) với diện tích 

347,01m
2
 trong số 869,2m

2
 diện tích đất còn lại của Trung tâm Kỹ thuật địa 

chính và Công nghệ thông tin Hà Tĩnh; loại đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp. 

- Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi, giao và cho thuê (thửa số 02 giao cho 

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Hà Tĩnh, thửa số 04 chuyển hình thức sử 

dụng riêng sang sử dụng chung và thửa số 01 cho Trung tâm Quan trắc và Kỹ 

thuật môi trường Hà Tĩnh thuê) được xác định theo Tờ trích đo ranh giới sử 

dụng đất các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh (tỷ 

lệ 1/500), Hồ sơ kỹ thuật thửa đất được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh 

duyệt ngày 19/6/2017 và Sơ đồ thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số phát hành BC 935888 được UBND tỉnh cấp ngày 15/11/2011. 

Điều 2. Căn cứ Điều 1 của Quyết định này: 

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Hà Tĩnh và Trung tâm Quan trắc 

và Kỹ thuật môi trường Hà Tĩnh có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ và được 

hưởng các quyền lợi của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và 

các quy định khác của pháp luật hiện hành;  

- Trung tâm kỹ thuật Địa chính và Công nghệ thông tin Hà Tĩnh tiếp tục 

quản lý, sử dụng phần diện tích 869,2m
2
 còn lại theo mục đích đất xây dựng trụ 

sở của tổ chức sự nghiệp, thời hạn theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

phát hành BC 935888 được UBND tỉnh cấp ngày 15/11/2011, trong đó có 

347,01m
2
 đất (phần sân trước Trung tâm thuộc thửa đất số 04) được sử dụng 

chung với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Hà Tĩnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Thông báo cho cơ quan 

Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính, ký Hợp đồng thuê đất với Trung tâm Quan 

trắc và Kỹ thuật môi trường Hà Tĩnh; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử 

dụng đất trực thuộc thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất và chỉnh lý hồ sơ địa chính theo 

quy định; định kỳ phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra việc sử dụng 

đất của Trung tâm kỹ thuật Địa chính và Công nghệ thông tin Hà Tĩnh, Văn 

phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Hà Tĩnh và Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật 



 

môi trường Hà Tĩnh để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh xử lý nghiêm các vi 

phạm theo đúng quy định của pháp luật.  

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

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND phường Nam Hà, Giám 

đốc Trung tâm kỹ thuật Địa chính và Công nghệ thông tin Hà Tĩnh, Giám đốc 

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Hà Tĩnh, Giám đốc Trung tâm Quan trắc 

và Kỹ thuật môi trường Hà Tĩnh và Thủ trưởng các cơ quan, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- Phó VP UBND tỉnh (phụ trách NL); 

- Giám đốc VPĐK QSD đất Hà Tĩnh; 

- Lưu: VT, NL2; 

- Gửi: + VB giấy (13b): TP không nhận VBĐT; 

          + Điện tử: Các thành phần khác. 
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