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Diện tích thuê ñất là 7.972,8m2 (trong ñó có diện tích phạm hành lang an toàn sông
498,3m2) sử dụng vào mục ñích sản xuất kinh doanh, thuộc thửa số 7, tờ bản ñồ số 24.
(ðính kèm: Mảnh trích ño ñịa chính số 11-2014 do Văn phòng ðăng ký quyền sử
dụng ñất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thiết lập ngày 29 tháng 10 năm 2014).
ðiều 2. Giao Công ty Cổ phần thức ăn gia súc Meko có trách nhiệm:
1. Tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ trong thời hạn thuê ñất và hoàn thành
các nghĩa vụ tài chính theo ñúng quy ñịnh.
2. Liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường ñể ñược hướng dẫn lập thủ tục ñiều
chỉnh Hợp ñồng thuê ñất và chỉnh lý biến ñộng Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất
theo ñúng quy ñịnh của pháp luật.
3. Quản lý và sử dụng ñất thuê ñúng mục ñích ñược thuê và ñúng quy ñịnh
pháp luật hiện hành.
ðiều 3. Các nội dung khác tại Quyết ñịnh số 2112/Qð-UBND ngày 15 tháng 7
năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ không thay ñổi.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Tài nguyên
và Môi trường, Giám ñốc Sở Tài chính, Giám ñốc Sở Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế
thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường
Bình Thủy, Giám ñốc Công ty Cổ phần thức ăn gia súc Meko, Thủ trưởng các cơ quan có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này kể từ ngày ký./.
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