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QUYET
V vic giao dat, cp giy chthig nhn quyn sfr dung dt,
quyên s& hfru nhà và tài san gàn lien vói dat cho
gia dInh Thiêu tu*ng, Anh hung ltrc lirçing vu trang nhân dan BAng Trân Due
tii phir&ng Thanh Tn.
UY BAN NIIAN DAN QUJN HOANG

MA!

CAn cir Luât T chirc chInh quyn dja phuung ngày 19 ngày 6 11Am 2015;
CAn cü Lut dt dai ngày 29 tháng 11 nAm 2013;
CAn cü Nghi djnh sô43/2014/ND..Cp ngày 15 tháng
5
phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cUa Lut Dat dai; nAm 2014 cüa Chmnh
CAn cir Thông tu so
30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 nArn 2014 cüa
Bô trix&ng B Tài nguyen và Moi tnthng quy djnh ye
ho so giao dat, cho thuê
dat, chuyên miic dIch sir ding dat, thu hôi dat;
CAn cü Quyêt djnh so 4420/QD-UBND ngày 2
3/7/2013 cüa UBND thành
phô Ha Ni; vAn bàn so 928 1/VP-DT ngày 2
8/1 1/20 18 cüa VAn phông UBND
Thành phô Ha Ni;
Xét dé nghi cüa phông Tài nguyen và Môi tnrông tai T& trInh
4'i.
./TTr-TNMT ngày i tháng .4f. nAm 2019,

so

QUYET
2
.
Dieu 1. Giao 230,0m (Haz tram ba mu'o'i. met vuong)
.
dat tti to 9, phucing
Thanh Tn, quân Hoàng Mai cho ông Dng Trn Th?rnh
(là con trai Thik tir&ng
Dng Trân Düc, dti dién cho nhffngngu'yj thüa ké di sAn cüa Thiêu tiróng Dng
Trn Dc) d lam Nhà km nim Thiu tng, Anh hung lrc luçiig vU trang nhân
dan Dng Trn Dirc.
.A

Diu 2. Cp giy chirng nhân quyn sir diing dt, quyn sà hU'u nhà và tài
san gAn 1in vôi dt s CR 932129 cho ông Dng Trn Thành; sinh nAm 1954;
s CCCD: 001054007233, dja chi thung trA: 34 ngách 69B133 Hoàng VAn ThAi,
phing Khuang Trung, quân Thanh Xuân, Ha Ni (là con trai Thiêu tix&ng
Dng Trn Dirc, di din cho nhtng nglx?yi thüa kê di sAn cüa Thiu tuàng Dng
Trân Dirc), vâi ni dung nhi.r sau:
- Thüa dt dwic quyn sir ding xác djnh tai TrIch 1c bàn d t 1 1/5
00 s
454/GD-13 ngày 1 9/1
2/2013 cUa Si Tài nguyen và Môi tmng
- Dja chi thfra dat: M 9, phu&ng Thanh Tn, qun Hoàng Mai Ha Ni
- Diên tIch: 230,0m2 dt (Hai tram ba mu'c'i met vuông)
- Hinh thirc sir diing: sir diing rieng: 230,0m2

- Miic dIch sü diing dat: lam Nhà luu nim Thiu tuâng, Anh hung 1irc
hrqng vu trang nhân dan Dng Trn Due.
- Thyi han si'r diing dat: lâu dài.
- Ngun gc dt: Nhà nuóc giao d.t có thu tin sü diing dt nhi.mg dixçic
min tin sü diing dt.
- Nhà và tài san khác gn lin vth dt: 01 nhà Gi (din tIch xay
dirng:138,9m2; Din tIch sü diing:138,9m2)
- Nhctng han ch v quyn sir diing d.t: dt chi sü ding vào miic dich lam
nba li.ru nim; không duçic thirc hin các quyên chuyên dôi, chuyn nhtxçng cho
thuê, cho thuê lai, tng cho, th ch.p, bão Iãnh, gop vn bang quyn sü ding dt.
Diu 3. Giao nhim vi cho các c quan, t chi'rc nhr sau:
1. Chi nhánh Van phông däng k' dAt dai Ha Ni qun Hoàng Mai in GiAy
chüng nhn quyên sir diing dAt, quyên sâ hthi nhà i và tài san khác gn lin vth
dAt, vào Ho s ctja chInh theo quy djnh.
2. Phông Tài nguyen và Môi tnrmg trao GiAy chrng nhn quyn sü diing
dAt cho ông Dng TrAn Thành (là con trai Thiu tithng Dng TrAn Dirc, dai din
cho nhU'ng ngix&i thira k di san cüa Thiu tuung Dng Trân Dirc).
3. Van phông HDND - UBND qun Hoàng Mai dang Quyt djnh nay trên
Cng thông tin din tir cüa UBND Qun.
Diu 4.
1.Quyt djnh nay có hiu lirc k ti'r ngày ks'.
2. Chánh van phông HDND — UBND qun Hoàng Mai, Tnrng các phông:
Tài nguyen và Môi tru'àng, Quãn l' do thj, Tài chInh - Kê hoach, Van hóa &
Thông tin, Giám doe Chi nhánh Van phông däng k' dAt dai Ha Ni qun Hoàng
Mai, Giám d& Ban quàn 13 dir an dAu tr xây dirng, Chü tjch UBND phii&ng
Thanh TrI và ngi.r&i su ing dAt có ten tai Diêu 1 chju trách nhim thi hành
Quyt djnh này./,( /
Nyi nhân:
-NhuDiêu3;
- Die PCT UBND TP Nguyn Quoc Hung; (dé b/c)
- Die CT UBND Quan; (dê b/c)
- Die PCT UBND qun Nguyn Kiêu Oanh;
- Phông TNMT (3b);
- Chi nhánh VPDKDD qun HM;
- Li.ru: VT. 7
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