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YeA viçc huy Giay
chtmg nhan quyen sir thing dat so Sen CS 309019 do UBNI) tinh
Son La cp cho Cong ty TNIIIH nông ngbip To Hiu - Son La ngày 27/8/2019
A

GIAM DOC SO TA! NGUYEN vA MO! TRIfONG
Can cz Lu4t Dt dai ngày 29 tháng 11 nám 2013,
Can c&Nghj d/nh so' 43/2014/ND-CT ngày 15/5/2014 cia C'hInhphi v quy
d/nh chi tjlt thi hành mç5t sO diêu cia Lut Dat a'ai; Nghj d/nh sO 01/2 01 7/ND-C?
ngày 06/1/20] 7cia ChInh phü tha dOi, bO sung mçt sO nghj djnh quy dinh chi tiêt
thi hành luát dat dai; Nghj dfnh so ]48/2020/ND-C'Pngày 18/12/2020 cza ChInh
phz tha dôi, bo sung mç5t sO nghj a'fnh quy d/nh chi tiêt thi hành lut dat dai,
Thông tw s 23/2014/77'-BTNMT này 19/5/2014 cüa Bô Tài nguyen và MOi
tru'Ong quy d.inh ye Giây ch&ng nhn quyén th dyng dat, quyén s& hthA nhà a Va tài
san khác gàn lien vài dát, Thông tw so 24/2014/7T-BTNMT ngày 19/5/2014 cüa Bó
Tài nguyen và MOi trithng quy a'inh ye ho scf dia chInh,
Càn c& Quyê't djnh sO' 30/20]8/QD-UBND ngày 16/10/2018 cia UBND
tinh Son La ye vic quy d/nh chic nàng, nhim vy, quyên han, cct cáu tO chic cia
Sà Tài nguyen và MOi tru'&ng tinh Son La,
Xét d nghj cña Giám dc Van phOng Dàng /c da't dai thu5c Sa Tài nguyen Va
MOi trwOng Son La tai T& trInh sO 50/7Tr- VPDKDD ngày 01/10/2021.
QUYET DNH:
Diu 1. Hüy Giy chüng nhân s
CS 309019 do UBND tinh San La cap
cho Cong ty TNHH nông nghip To Hiu - Scm La ngày 27/8/2019 vài các thông
tin cti the ghi trên Giây chüng nhan nhu sau:
Dja chi khu d.t: Xã Mix&ng Bang, xã Ming Bon, xã Hat LOt, xã Na Bó,
xã CO NOi, thj trân Hat LOt, huyn Mai Scm, tinh Scm La.
Din tIch: 9.345.993,0 m2 (Bang chü': C'hin triu ba tram Mn muc/i lam
nghln chin tram chin mucti ba met vuOng).
HInh thi:rc sr diing: riêng 9.345.993,0 m2 chung "Không" m2
Mic dIch sü diing dat: Dt san xutt nông nghip.
Thai han sr diing dt: Dn ngày 10/12/2025.
Ngun gc khu dat: Nhà nuâc cho thuê dat trã tién thué dat hang näm.
L do hüy Giéty chirng nhn: Cong ty TNHH nông nghip To Hiu - Scm
CS 309019 do UBND tinh San La cap ngày
La dã lam mat Giây chirng nhn so
Sen

Sen

2

27/8/2019. Cong ty cia däng tin thông báo mt Giy chüng nhn trên song Dài phát
thanh - Truyn hInh Son La tr ngày 14/7/2021 den ngày 16/7/2021 (theo quy djnh
tgiDiéu 77Nghj djnh s 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cia Chinhphi quy djnh
chi tié't thi hành m5t so Diéu cüa Lut Dat dcii).
Diu 2. K tr ngày ban hành Quyt dinh nay, GiAy chirng nhn quyn sü
diing dt nêu t?i Diu 1 Quyt djnh nay khong con giá trj pháp 1 và châm dut các
giao djch v quyn sir ding dat theo quy djnh cüa pháp 1ut.
Diu 3. T chfrc thirc hin
1. Giao Van phOng Bang k dt dai:
- Thông báo hüy Giy chrng nhtn quyn si:r ditng dt s Sen CS 309019 do
UBND tinh Son La cap cho Cong ty TNHH nông nghip To Hiu - Son La ngày
27/8/20 19, so vào s cap Giây ch'rng nhn CT 00645 theo quy djnh pháp 1ut.
- TrInh LAnh dao SO Tài nguyen và Môi tnrOng k' cp 1ti Giy chüng nhn
quyên sü dung dat, quyên sO hu nhà 0 vã tài san khác gän lien vOi dat.
- Chinh 1, cp nht bin dng vào h so dja chInh, co sO dft 1iu dt dai
theo quy djnh.
- Chju trách thim toàn din v s 1iu, quy trInh hüy, k cp lti Giy chi'rng
nhn cho Cong ty TNHIH nông nghip To Hiêu - San La ti Quyêt djnh nay.
2. Giao Trung tam Cong ngh thông tin Tài nguyen và Môi trixOng: Bang
thông tin hüy Giây chirng nhn quyên 5ir diing dat nêu tai khoãn 1 Diêu 1 Quyêt
djnh nay trën trang thông tin din tir cüa SO Tài nguyen và Môi tnr0ng.
Diêu 4. Chánh Van phOng SO Tài nguyen va Môi tru&ng; ThrOng PhOng
Dat dai và Do dac ban do; Giám dOe Van phOng Bang k dat dai tinh San La;
Trung tam Cong ngh thông tin Tài nguyen và Môi tnthng; Chü tjch UBND huyn
Mai Son; Giám dôc Cong ty TNHH Nông nghip To Hiu - San La; ChU tjch
UBND các xà: MirOng Bang, MirOng Bon, Hat LSt, Co NOi, Na Bó và UBNT) thj
trân Hat Lot; Thu thrOng các don vj, to chüc và cá nhân cO lien quan chju trách
nhim thi hành Quyêt djnh nay.
Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k tO ngày kr./ /
,
Noi nhân:
- Tong ci,ic Quán 1' dat dai - B TNMT (b/c);
- UBND tinh (b/c);
- S& tu pháp (dé thông báo den các van phông
Cong chüng);
- Ngân hang Nba nithc tinh (dé thông báo tOi cãc
h thông ngân hang và các to chüc tIn diing);
- Sà TN&MT các tinh, thành phô (dé p/h);
- Ban giárn doe S;
-NhuDiêu4;
- TT Phic vii hành chinh Cong tinh Son La;
- Uru: VT, P.DD&DDBD. Vi H, (lOb).
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