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

TỈNH BÌNH THUẬN                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                     

Số:   2175    /QĐ-UBND                        Bình Thuận, ngày 17   tháng 10 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 

của UBND tỉnh về việc thu hồi và cho Công ty Cổ phần Tầm Long Đa Mi  

thuê đất để đầu tư Khu chế biến trứng cá và các sản phẩm từ  

thịt cá tầm tại xã La Ngâu, huyện Tánh Linh   

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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 và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ 

về 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; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

303/TTr-STNMT ngày 05 tháng 10 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 

16/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc  thu hồi và cho Công 

ty Cổ phần Tầm Long Đa Mi thuê đất để đầu tư Khu chế biến trứng cá và các 

sản phẩm từ thịt cá tầm tại xã La Ngâu, huyện Tánh Linh. 

Lý do: dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chấm dứt hoạt 

động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 48121000707 cấp ngày 

30/11/2011 và chồng lấn vào dự án Thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi của Công 

ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi. 

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các địa phương, đơn vị thực hiện cụ thể như 

sau: 
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- Giao Chủ tịch UBND xã La Ngâu có trách nhiệm giao Quyết định này 

cho Công ty Cổ phần Tầm Long Đa Mi, trường hợp Công ty Cổ phần Tầm 

Long Đa Mi không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; 

niêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND xã La Ngâu và tại nơi sinh hoạt 

chung của cộng đồng dân cư. 

- Giao Cục Thuế tỉnh rà soát tính thu tiền nghĩa vụ tài chính của dự án 

(nếu có) theo quy định. 

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số BI 380486 ngày 29/6/2012 và hủy Hợp đồng thuê đất số 

36/HĐTĐ ngày 26/6/2012 theo đúng quy định.  

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

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh, Chủ tịch UBND xã La Ngâu, 

Người đại diện pháp luật của Cổ phần Tầm Long Đa Mi, Người đại diện pháp 

luật của Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi và Thủ trưởng các 

sở, ngành, cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm đưa Quyết định này 

lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh./. 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như Điều 4; 

- Chủ tịch, PCT.UBND tỉnh (Đ/c Phong); 

- Lưu: VT, KT. Đức. 

 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
Nguyễn Văn Phong 

 


		Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận - STTTT - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận - Email: stttt@binhthuan.gov.vn - Phone: 0252.3833505
	2022-10-17T10:00:16+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
	Nguyễn Văn Phong<phongnv@ubnd.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận - STTTT - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận - Email: stttt@binhthuan.gov.vn - Phone: 0252.3833505
	2022-10-17T10:00:43+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
	Nguyễn Văn Phong<phongnv@ubnd.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




