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QUYET B!NH
V vic gia hn tin d sfr dirng dt di v&i thfra dt s 8, tôr ban dli A2-KH, Khu
dt k hiu A2, Vt khai thác qu dt du'ông Phm Van Bong,
phirrng An Hãi Bc, qun So'n Trà cüa Cong ty Cli phn Khang Htrng
UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG
Can thLuat Td chic ChInh quyn djaphu'cing ngày 19 tháng 6 nOm 2015;
Can thLuat DO't dai ngày 29 tháng 11 nám 2013,
Can thNghj djnh sd 43/2014/ND-CF ngày 15 thOng 5 nám 2014 cüa C'hmnhphü
quy djnh chi tiêt thi hành m3t sO diêu cüa Luat DOt dai và Nghj djnh sO 01/201 7/NDCF ngày 06 tháng 01 nám 2017 cña ChInh phO;
Can ci Thông tu' sd 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 näm 2014 cña B(3
Truz5'ng B Tài nguyen và Môi tru'ô'ng quy djnh ye ho so' giao dOt, cho thuê dOt,
chuyên mic dIch sr dung dOt, thu hôi dOt;
C'On th GiO'y chOng nhan quyn sic dung dO't sd BI 143308 ngày 16/3/2012du'ctc
Uj ban nhOn dOn thành phO cOp cho Cong ' Co phOn Khang Hung, thi'ca dOt so 8, tà
ban dO sO A2-KT-I, diên tIch: 652, 0m2, Khu dOt Djch vi - Thu'o'ng mçi cao tOng lcj5 hiu
A2, Vt khai thác qu9 dOt dicO'ng Phgm VOn Dông, phic&ng An Hal BOc, qun Son Trà,
Theo Biên ban v vic xác d/nh hành vi vi phcm phOp lut v ddt dai do Sà Tài
nguyen và MOi tnràng xOc l2p ngày 15/3/2020,
Theo d nghj gia hgn tiln d sic c4tng do't cüa Cong ty Cd phdn Khang Hung tçii
vOn ban so 20/CV-KH ngày 18 tháng 3 nOm 2020 và dé nghi cOa Giám dOc Sà Tài
nguyen và Môi tru'ô'ng tgi T& trinh sO: .O3 /TTr-STNIvJT ngày o thOng 4 nOm 2020.
QUYET BjNH:
Diu 1. Gia h?n theii gian sü diing dt 24 (hai much blin) tháng, k tr ngày k
Quyet djnh nay cho Cong ty Co phân Khang Hung dôi vai thi:ra dat so 8, t ban dO so
A2-KH; dja chi: Khu dat Djch viii - Thixcing mi cao tang k9 hieu A2, V khai thác
qu dat du&ng Phm Van Bong, phu?mg An Hãi Bc, quan Schn Trà; din tIch:
652,0m2; miic dIch si'r ding: Bat Cch sâ san xuât kinh doanh; thi hn sr diving: 50 (näm
muoi) nAm, kê tr ngày 16/3/2012; nguôn gôc sir diving: Nba nuâc giao dat có thu tiên
sir diing dat.
L do gia h?n: Chm dua dat vào sir diving theo quy djnh tai Diem i, Khoán 1
Diêu 64 Luât Bat dai 2013.
Ht thai gian duçc gia hn ma chU dAu tu vn chua dua dt vào si'r diing thI Nhâ
ni.ràc thu hOi dat ma không blii thu&ig v dt và tài san gan lien vOi dat, trlr trung
hcp bat khãkháng.
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Biu 2. Citc Thug thânh ph6 Dà N.ng có trách nhim tInh và thông báo cho
Cong ty Co phân Khang Hung so tiên phài np (nêu co) vào ngân sách Nhà niic
ttxclng irng vài thd gian duçic gia hmn s1r dicing dat nêu tai Diêu 1 Quyêt djnh nay theo
quy djnh.
Biu 3. Quy& djnh nay có hiu lirc thi hành k tü ngày k.
Biu 4. Chánh Van phOng Doàn Di biu Qu6c hOi, HOi ding nhân dan vâ
ban nhân dan thành phô, Giám doe các So: Tài nguyênvâ Môi tru&ng, Tài chinh, SO
Xây drng, Kê hoach và Dâu tu; Ciic truOng Ciie Thuê thânh pho; ChU tjch U' ban
nhân dan qun Scm Trà; ChU tjch U' ban nhân dan phuOng An Hãi Bäe; Chi C11C
TnrOng Chi cic Quãn 1 dat dai; Giám doe Trung tam Phát triên qu dat thành pho;
Giám doe Van phOng Däng k dat dai thành pho; Giám doe Cong ty Co phân Khang
Hung; Tht:i truOng các dn vj, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyet
djnh nay.
Van phOng Doàn Dai biu Qu6c hOi, HOi dng than dan và U. ban nhân dan
thành phô chju trách thim dua Quyêt djnh nay len Cong thông tin din tO cüa thành
phO Dà Näng./.
Nd nhn:

- Nhu Diu 4;
- Lisu: VT, STNMT, DTDT.
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