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Bình Định, n g à y jị tháng CTnâm 2013

Công ty TNHH

I tại KCN Long Mỹ

I Ị-CẨC CĂN CỬ ĐÉ KỶ HỢP ĐỎNG:
Cân cứ Luậl Dân sự sô 33/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005;

_

Cấn cứ Luật Đầt đai năm 2003 vè các Nghị đính. Thông tư, Văn bản hướng dan
Cẫii cứ Quỵét định số 2093/QĐ-CTƯEfND ngày 16/9/2011 cùa ủy ban nhân dân
ÌÉBòầ Đinh về việc phê duyệt điều chinh, bổ sung Đự án đẩu tư xây dụng vả kinh
MÉỈệ Ểne KCN Long Mỹ:
Cán cứ Quyết định số 1580/QĐ-CTUBND ngày 21/7/2010 cùa Chủ tịch UBND
tấHử Dinh vê việc quy định phưcmg thức thu tiền cho thuê sử đụng kết cấu hạ tẩng
*I£N Phú Tài và Long Mỹ (giai đoạn I);
cứ bợp đong thuê đấĩ số 63/2006/HĐ-TĐ ngây 21/3/2006; hợp đông ửiué đất số
ngày 5/9/2006; hợp đổng thuê đất số 47/2007/HĐ-TĨ) ngáy 12/4/2007 vả
ổmé đất SO 119/2007HĐ-TĐ ngàv 16.82007 giữa Côag ty Phát triển hạ tầng các
ỉa Công tỵ c ổ phần Đầu tu và Xây đựng Binh Định) với Sở Tài nguyên vả Mòi
Ppi&feie đát đê đâu tư xảy đựng KCN Long Mv giai đoạn I;
cớ văn bàn số 1203/BQL-QLĐT ngày 08/8/2012 và sổ 468/BQL-QLĐT ngà)’
của Ban Quàn ỉv Khu kinh tế tỉnh Binh Định về việc chấp thuận đĩa điểm đẻ Còng
W ifi XKK Thành Châu chuẩn bị đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất đá Granite và đá
sang loại hình đầu tư nhà máy chế biến Dỏng sản);
[p ậ
Ị (?®CÁC BÊN KÝ HỢP ©ỒNG:
ị^ Ề ỊỊè * cho thuê lại đất (Gọi tất là Bên A):
I
I
■ S ỉ

CÔNG TY CỎ PHẢN ĐÀU TƯ VẢ XÂY DựNG BÌNH ĐỊNH.
J

Ỏng
Chức v ụ : Giám đốc
338 Lac l.nnc Ouân. Dnuuiig Trân Quang Diệu. thảnh phổ Quy Nhem.
Fax
: (056)3741338
lí Ngân hảng TMCP Đâu tư vả Phát triển Việt

2. Bên thuê lại đất (Gọi tắt là Bên B):

Đơn VỊ

CÔNG TY TNHH XNK

Đại diện

Ông:

Chức vụ: Giám đốc
—Quy Nhơn - Bình Định

Địa chỉ
Điện thoại
Sổ tài khoản

__|tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển - Chi
nhánh Phú Tài.

Mã số thuế :
Giấy chúng nhận đăng ký doanh nghiệp số
do Sở Kế hoạch và Đầu tu
Bỉnh Định cấp lẩn đầu ngày 27/03/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày I
10/6/2013.
r a - NỘI DƯNG H Ợ P ĐỒNG:
Hai bên đồng ý ký kết Hợp đồng về thuê lại đất gắn kết cấu hạ tầng tại KCN Long
Mỹ, với các điều khoản sau:
Đ IỀ U 1
* QƯ YỀN SỬ DỤNG ĐẤT T H U Ê L Ạ I
Bên A đồng ý cho Bên B thuê lại lô đất như sau:
- Tên lô đất: Ký hiệu một phần lô
- Địa chỉ lô đất: Tại KCN Long My inuọc xẫ Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh
Bình Định.
- Vị trí khu đất thuê lại được xác định theo Sơ đồ mặt bằng một phần lôu
của Cồng ty TNHH XNK Ị
sử dụng do Công ty cổ phần Đâu tư
dựng Binh Định lập ngày IV/ //z u rx Sơ đồ này là một phần không thê tách rơì
của Hợp đồng.
- Diện tích: 39.518,1 m2 (Ba mươi chín nghìn, năm trăm mười tám phắy/nột
vuôngL Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu diện tích đất thay đổi theo Giây chi®ẵ
ấih jjN 3 y ề n sử dụng đất của cấp có thẩm quyền, thì hai bên ký hợp đồng bô sung.
chi& (síện tích đất thay đổi cho phù hợp.
thức sử dụng:
4- Sử đụng
dune riêng:
ri
39.518,1 m2.
+ Sử dụng chung: Không.
thuê1**
,
sử dụng: Nhà nước cho Bên A thuê đất và Bên A
đát (GLgftet câu hạ tâng có trả tiền thuê lại đất và tiền thuê sử dụng kết cấu hạ tầng
^^rehtm g hạn chê vê quyên sử dụng đắt: Việc xây dựng các công trình tiỷ11^ ^
phù hợp với mục đích sử dụng, phù hợp với Giấy chửng nhận <fêu ÍƯ
th u 4 -toỊnphải
f

Bên(§5)

ĐIÈU 2
T H Ờ I HẠN THUÊ LẠI ĐẤT
fljf hạn ứiuê lại đất gắn kết cấu hạ tầng KCN kể từ ngày 08/8/2012 (ngày chấp
ị ^ tnrơng đầu tư) đến hết ngày 31/12/2048.
ĐIÈU 3
M ỤC Đ ÍCH THUÊ LẠI ĐẤT
gêo B thuê lại đất gắn kết cấu hạ tầng KCN để Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến
UgflB.
ĐIÈU 4
GIÁ TH U Ê L Ạ I VÀ P H ự ơ N G THỨC THANH TOÁN
ỉ- Thời điềm tinfr tiền thuê lại đất gắn kết cấu hạ tầng KCN tính' từ ngày 08/8/2012
Ịpỉchảp thuận chủ trương đầu tư).
2- Giá thuê lại đất gắn kết cấu hạ tầng đối với lô đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng
pểaợc tính như sau:
a) Tiền thuê đất thô:
Tù ngày 08/8/2012 ữở đi thanh toán theo giá: 960 đồng/m2/năm (Chín trăm sáu
tấđầng/
ịTheo giả đất được Sở Tài chính tỉnh Bình Định quy định tại Quyết định sô
%ÌỈQĐrSTC-VGngày 16/7/2013).
Tiền thuê đất thô sẽ được điều chỉnh theo từng thòi điểm khi có sự điều chỉnh của
quyền về giá đất và tỷ lệ % tính tiền thuê đất
b) Giá cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng KCN: thanh toán theo giá
■;® m 2/nãm (Không phẩy ba đô la Mỹ).
cho thuê lại đất gắn kết cấu hạ tầng KCN không bao gồm: chi phí mua điện, mua
vụ xử lý nước thải, các dịch vụ khác trong KCN mà doanh nghiệp phải trả đe
sàn xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai
sự điều chinh giá cho thuê kết cấu hạ tầng KCN và phương thức thanh toán
định của cấp có thẩm quyền.
f Phương thức và Hình thức thanh toán:
y Phương thức thanh toán:
'

thuê đất thô thanh toán hàng năm. riêng tiền thuê đất thô đên năm 2013,
toán trước ngày 30/9/2013, những năm tiếp theo thanh toán chậm nhất đến
*k*ng 6 hàng năm. Nếu Bên B chậm thanh toán thì phải trả tiền lãi với ỉẫi suầt

Bèn B kbocz được trả chậm sang oăm sau. Troỡng bợp chậm trả ứã pbai lianÈ
ĩoảo đĩ£0 ỏá điềc 4"hmh được ỷUY đĩnh tại Quvêt định sô 1580 QĐ-CTCBND affi21 7: 2010 của Chủ tích UBND tinh Bình Đinh về việc quy định phươE2 ứiức Ifei ỈBS
ibuẻ sử dọB£ kểt cẩu hạ ĩầs£ tại KCN Phủ Tài và Long Mỹ.
b) Hưĩh íhức. ihơnh ĩỡản
I Bẻii B ihanh ĩoán bans tiên mặi hoặc chuven khoản.
- Bẽĩí B thanh toân ticn ứìiic Ỉ31 QỄLĨ 233. kcỉ Câu hã L2HZ K C N , kc

Cũ.

USD iăi *

có) bãns tièn Mệt Nam đôĩì2 (VNĐ)l TỶ 2 ỉa nsoạị tệ (U SD ) được quv đôi ra tìês Vĩằ
Nam âỏns. (VNĐ) theo tý £ia n£Oâi tệ bán ra của Chi nhảnh N sàn hàns Đản nrva
Phát ĩriẻn Phủ Tàĩ tạị then điểm Bèn B thanh toán.
4- Nơi aôD tiên iaạt lại đii 2ãn kếĩ cấu bạ tins: Tại vãn phòns CÒQ2 ty cỏ rỉ*
Đáu tơ và Xảy đựng Bình Định hoặc chuyên vào tải khoan cùa Bẽn A theo Hợr đa?
n ả * .

5- Việc giac vả nhận tiên néu tại Khoản 2 vả Khoan 3 Điểu nàv đo hai bêo tự
hiện và chiu trách nhiệm trước pháp hiậì.

ĐI Ê U 5
NGHĨA VỤ VÀ QU Y Ề N C Ủ A B Ê N A

Ạ /5)

1 Bén A cỏ các nghĩa vụ sau đảv;
c -I\

-Lập hợp đóng điéu chĩnỈL bỏ sung cho thuê ỉạị iô đảĩ nêu tại Điều I cùa ^'■r ^ '
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7 Bêô A cỏ cảc quyển sau đây:

.Yêu cầu bên B ưả đủ, đúng hạn tiền thuê lại đất gắn két cấu hạ tầng KCN tại
- 3 Điều 4 của Hợp đồng này;
.Yêu cầu bên B chấm dứt ngay việc sử dụng đất không đúng mục đích, hủy hoại
Mặc làm giảm sút giá trị của đất;
Hẻu bên B không thực hiện việc thanh toán tiền thuê lại đất gắn kết cấu hạ tầng nêu
ị Khoản 3 Điêu 4 của Hợp đông này hoặc không chấm dứt các vi phạm nêu trên, thi
J.VCQquyên đom phương châm dứt hợp đồng này và yêu cầu bên B hoàn trả đất và bồi
jftgthiet hại;
. Yêu cầu bên B trả lại đất, khi thời hạn cho thuê lại đất đã hết;
- Sau thời gian quy định tại Khoản 3 Điều 4 của Hợp đồng này mà Bên B vẫn không
Ể toán tiền thuê lại đất gắn kết cấu hạ tầng KCN thì Bên A được quyen: Đăng tải thông
iBẻnB CÒĨ1 nợ tiên thuê lại đất gắn kết cấu hạ tằng lên bản tin, website của Ban Quản
[hukinh tê tỉnh Bình Định hoặc của Bên A; hoặc thông báo nợ của Bên B về tiền thuê
IÉ gắn kết cấu hạ tầng trên các phương tiện thông tin đại chúng; hoặc nhờ các Ngân
Igtterơng mại Việt Nam nơi Bên B giao dịch thu hộ; hoặc đề nghị cơ quan cấp thẩm
»01thu hồi địa điểm lô đất nêu tại điều 1 của Hợp đồng này để giao cho doanh nghiệp
*cónhu call thuê lại; hoặc nhờ cơ quan có thẳm quyền của Nhà nước Việt Nam áp đụng
pháp chế tài khác để thu nợ; đồng thời từ chối việc cung cấp dịch vụ về hạ tầng cho
6B(không cho sử dụng hạ tầng);
ĐIÊU 6
N G H Ĩ A VỤ VÀ QƯYÈN CỦA BÊN B
Bên B có các nghĩa vụ sau đây:
'Sửđụng đất đúng mục đích, đúng thời hạn thuê lại đât;
; IKhông được huỷ

hoại, làm giảm sút giá trị sử dụng của đất thuê lại;

ị *M đủ, đúng han tiền thuê lại đất gắn kết cấu hạ tầng KCN theo quy định tại
I P 3ồiều 4 của Họp đồng này;
ĩ I P dụng đất đúng theo Giấy chứng nhận đầu tư, Quy hoạch mặt bâng tổng thể và
ị
nhận bản cam két bảo vệ môi trường được cơ quan cấp thẩm quyền phê duyệt;
'ị ' Tuán theo các quy định về bảo vệ môi trường; không được lảm rổn hại đẻn quyền,
i ^ người sử dung đất xung quanh;
ẫ É É W I ----- L___ ĩờị kirác (Ịiuê lại đất gắn kết cấu hạ tầng KCN nêu không được
ki đất sau khi hết thời hạn thuê lại đât;
đẩí dưới hất kỳ hình thức
B không được phép chuyển nhượng Ọuyến sư dụng

- Hét thời hạn thuê lại đắt theo quỵ định tại Điêu 2 của Hợp đồng nàv má
bèn khòns thỏa thuận về việc sia hạn liếp tục cho thuè vả thué lại.
- MỘ! irons hai bèn vi phạm ndìièni trọng các điều khoán của hợp đồng
hườns đèn quyền lợi của Bèn kia mà khổng thê giải quvèt bâna thương Iượns.

-

- Bèn B bị giải thể trước thời hạn. bị phả sàn hoặc bị cư ỡns chế thi hành án
- Bèn B bị cắp thẩm quyền thu hồi địa điểm lô đắt nèu tại Điều ỉ của Họp 4V
này hoặc thu hồi Giày chửns nhận đầu tư vào KCN trước thời hạn.
- Hai Bèn cùns thốna nhất thanh lý hợp đồng trước thòi hạn.
Đ IỀ U 12
ĐIÈU K H O Ả N CƯÓI C Ù N G
Tất cà các trườn2 hợp khác khônạ được quy định trona Hợp đồng này. sẽ điK*c ẩp
dụng thèo các qu\ định của pháp luật hiện hành, các vãn bản phảp lý liên quan đến kk
còna nghiệp nói chung và KCN Long Mỹ nỏi riêng.
Khi cấp thẩm quvền có chính sách mới về giả. cơ chè thu tiền chq thuê lại dài...
áp duns cho khu còne nẹhiệp làm ảnh hưởng đên hợp đone này thi hai bèn sẽ ký Hẹp
đồng bổ sung cho phù hợp.
Hai bén đã hiều rõ quyền, rtahĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp ỉỷ
của việe giao kêt Hợp đong này.
Hợp đồn£ thuê lại đất 2ản kết cấu hạ tầng KCN được lập thàỉứi 06 bân. Bèn A gái
04 ban. Bẽn B gíữ 01 hán. đồng gửi Sở Tài nguỹèn & Môi trường, Ban Quản lý Khu tanfe ^
tể tinh Binh Định và Vãn phàng Cồng chửng.:'.
BỀN THI Ê LẠI ĐÀT

