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HUYỆN TRI TÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ: <£5-24 /QĐ-UBND Tri Tôn, ngày s  tháng G năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc cho thuê đất nông nghiệp

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRI TÔN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Đất Đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị Định sổ 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của 

Chính Phủ quy định chỉ tiết thỉ hành một sổ điều của Luật Đất Đai;

Căn cứ Thông tư sỗ 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 thảng 6 năm 2014 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyến mục 
đích sử dụng đất, thu hôi đât;

Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 418/TTr- 
TNMT ngày 02/06/2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép hộ ông (bà): Trương Văn Giảng, sinh năm: 1952.
Thường trú tại: xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang thuê đất với 

diện tích: 5277 m2, thửa đất số: 516; tờ bản đồ số: 49; khu đất toạ lạc xã Tân 
Tuyến, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, để sử dụng vào mục đích sản xuất nông 
nghiệp.

Thời hạn thuê đất là 50 năm kể từ ngày 30/9/2004 đến ngày 30/9/2054.
Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo bản trích đo địa chính tỷ lệ 

1/5000 do Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh Tri Tôn lập ngày 05/5/2021 và đã được 
thẩm định.

Hình thức thuê đất: thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Điều 2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thực 
hiện các công việc sau đây:

1. Thông báo cho người được thuê đất nộp tiền thuê đất, phí và lệ phí theo 
quy định của pháp luật.

2. Ký họp đồng thuê đất với bên thuê đất.

3. Xác định cụ thể mốc giới và giao đất trên thực địa.

4. Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đã hoàn 
thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.



5. Chỉnh lý hồ sơ địa chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 
2255/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của UBND huyện Tri Tôn về việc cho thuê đất 
nông nghiệp.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện và người được thuê đất có tên tại 
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng HĐND-UBND huyện chịu trách nhiệm đưa Quyết định này lên 
Cổng thông tin điện tử của huyện./^i/

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH
- Như điều 3 (thực hiện); PHÓ CHỦ t íc h
- Chi Cục thuế khu vực Tịnh Biên-Tri Tôn;
- Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh Tri Tôn;
- Lưu: VT.



UBND HUYỆN TRI TÔN 
PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số- 418 /TTr-PTMT Tri Tôn, ngày 02 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH
về việc phê duyệt cho thuê QSDĐ

Kính gử i: UBND HUYỆN TRI TÔN.

Căn cứ Luật Đất Đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị Định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính Phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất Đai;
Căn cứ thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngàỵ 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định vê hô sơ cho giao đât, cho thuê đât, 
chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 627/QD-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh An Giang 
về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, 
quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Xét hồ sơ và đơn xin thuê đất và đơn xin xác nhận của hộ ông (bà) Trương Văn 
Giảng, sinh năm: 1952. Thường trú tại: xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Phòng Tài nguyên & Môi trường đã thẩm tra hồ sơ xin thuê đất của ông (bà): 
Trương Văn Giảng, như sau:

1. / Hồ sơ đất đai đày đủ theo quy định.
2. / Đặc điểm khu đất (theo Bản trích đo địa chính ngày 05/5/2021 của Văn phòng 

Đăng ký đất đai chi nhánh Tri Tôn):
- Diện tích thuê: 5277 m2.
- Loại đất: LUC
- Thửa đất: 516.
- Tờ bản đồ số: 49.
- Toạ lạc: xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.
- Hình thức thuê đất: thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm
- Quá trình sử dụng: Đất do UBND huyện Tri Tôn cấp giấy CNQSDĐ số 

01245/eI, cấp ngày 30/9/1994 đã hết thời gian sử dụng đất. Nay ông (bà): Trương Văn 
Giảng có nhu cầu thuê lại đất để sử dụng tiếp tục.

Do hoàn cảnh gia đình ông Trương Văn Giảng khó khăn và vợ bị bệnh, Phòng Tài 
nguyên và Môi trường đề xuất UBND huyện cho phép ông Giang từ hình thức thue đất 
“trả tiên thuê đât một lân cho cả thời gian thuê” thành “thuê đất trả tiền thuê đất hàng 
năm”.

Kính trình UBND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên; 
-Lưu: VT, Vũ.

TRƯỞNG PHÒNG 
IƯỞNG PHÒNG


