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CONG BOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Hnh phüc
Hoàng Mat, ngày tháng 5nám 2019

KE HOACH THU HOI DAT
D thtrc hin Dir an xây di1rng tuyn throng ni tip throng phIa Bong khu hành chInh
qun Hoàng Mai dn throng Tam Trinh thuc phirOng Thinh Liit,
quân bang Mai, thành ph Ha Ni

Can cir khoãn 3, Diu 62 Lut dt dai nam 2013;
Can cü các Nghj djnh cüa ChInh phü: S 43/2014/ND-CP ngàyl5/5/2014 quy
djnh chi tit thi hành mt s diu cüaLut Dat dai; s 47/2014/ND-CP ngày 15/5/2014
quy djnh v bM thu&ng, h trçr va tái djnh cu khu Nba nuóc thu hM dt;

//4::
Can ci'r Thông tu so 30/2O14iTT-BTNMT ngày 02/6/20 14 cüa B Tài nguyen và 0 fJ Môi tru?mg quy djnh v h sci giao dat, cho thuê dat, chuyn miic dIch s1r di1ng dt, thu hi1
dAt;
Can cü Quyt djnh s 10/201 7/QD-UBND ngày 29/3/2017 cüa UBND Thành
ph v vic ban hàrih quy dinh các ni dung thuc thâm quyên cüa liJy ban nhán dan
thành ph6 Ha NOi v bM thu&ng, h trçi và tái djnh cu khi Nhà nuOc thu hôi dat trên
dja bàn thành ph Ha Ni;
Can cü Quyt djnh s 11/2017/QD-UBND ngày 31/3/2017 cüa UBND Thành
ph ban hàrih quy djnh mt s6 ni dung v thu hi dat, giao dat, cho thuê dat, chuyên
miic dIch sir d%lng dt d thirc hin dur an d.0 tu.r trên dja bàn Thành ph Ha Ni;
Can cur K hoch sir diing dt 11am 2019 cüa UBND qun bang Mai dâ ducic
UBND Thành ph Ha Ni phê duyt ti Quyêt djnh s 1203/QD-UBND ngày
14/3/2019;
Can cir Van ban s6 31/HDND-VP ngày 6/10/2017 cüa Hi dông nhãn dan qun
Hoàng Mai v vic phê duyt chü trucmg du tu dir an Xây d%rng tuyn du&ng nôi tiêp
du&ng phIa dông khu hành chInh qun Hoàng Mai den du?ng Tam Trinh;
Xét d ng cia UBND phtrting Thnh Lit tti van bàn s 81/BC-UBND ngày
12/5/20 19, van bàn so 246/1TPTQD ngày 14/5/2019 ci1a Trung tam phát trMn qu dat qun
Hoàng Mai và cu:ia Phàng Tài nguyen và Môi truà'ng ti Ti trInh so: ,'1LTTr-TNMT ngày
24/5/2019,
UBND qun Hoàng Mai ban hành K hoch thu h6i dt d thiic hin d1r an xây
drng tuyên dumg n& tiêp du?mg phIa Dông khu hành chmnh qun Hoàng Mai den

duxng Tam Trinh thuc phii&ng Thjnh Lit, qun Hoang Mai, thành ph Ha Ni, nhu
sau:
1. L do thu hi dat:
Thc hin dir an xây drng tuyn du?mg ni tip du&ng phIa Dông khu hành
chInh qun Hoàng Mai dn duäng Tam Trinh thuc phtrng Thjnh Lit, qun Hoàng
Mai, thành ph Ha Ni.
2. Din tIch, vi trI khu dt:
- Tng din tIch d%r kin thu hi là: 8813,9m2 (din tIch ci th duc xác djnh
trong qua trInh xác djnh mc gi6i khi thc hin giâi phóng mt bang).
- Vj tn thu hi dat: thuc phu?ing ThjIIh Lit.
3. K ho.ch diu tra, khâo sat, do d.c, kim dm:
Thyi gian tir ngày 34 / 5 /2019 dn ngày 30/6/2019.
4. Dir kin v k hoch di chuyn:
Sau khi UBND qun Hoàng Mai ban hành quyt djnh phê duyt phurng an bi
thu&ng, h trçi theo quy djnh, t chirc, cá nhân thirc hin di chuyn và bàn giao mt
bang theo thii hn ghi trong quy& djnh phê duyt phLxng an bôi thung, h trçl. Dir
kin 3 1/10/2019.
5. Giao nhim v1i thc hin cong tác giài phóng mt bang và lap, thirc hin
phi.wng an bi thung, h trg và tái djnh Cu.
5.1. Giao Trung tam phát trin qu5 d1t q4n Hoàng Mai tham muu xây dirng k
hoch chi tiêt trin khai cOng tác giài phóng mt bang thirc hin dir an xây dirng tuyên
dung ni tip du&ng phIa DOng khu hành chInh qun Hoàng Mai dn dithng Tam
Trinh thuOc phu&ng Thjnh Lit, qun Hoàng Mai, thành phô Ha Ni.
5.2. Trung tam phát trin qu5 dt qun Hoàng Mai có trách nhim:
- Lien h vâi UBND phung Thjnh Lit d cong b chU trixcmg thu hi dat; bàn
dO khu virc dir kin thu hM dat, cong khai các quy djnh v& thu hôi dt, v bôi thung,
ho trçi va tái djnh cu khi Nba nuâc thu hi d.t theo các quy djnh hin hành.
- Phi hqp vth UBND phuing Thjnh Lit d tin hành khão sat, do dC 1p bàn
do hin trng s1r diving dat lam can cü thu hi dat và 1p phung an bi thung h trq
va tái djnh cu (neu co). Thirc hin vic kê khai và t chirc diu tra hin trng, xác
minh ni dung kê khai.
- Phi hçip vói các dcm vi lien quan và UBND phung Thjih Lit, 1p phtwng
an bOi thu?ng ho trçl theo dung quy djnh ti Quyet djnh s 10/2017/QD-UBND ngày
29/3/2017 cüa UBND Thành phô Ha Nôi, cam kêt thirc hin vic dn bü h trçl theo
dung phumg an bôi thu&ng, h trçi cia phê duyt.

5.3. TJBND phuàng Thjnh Lit Co trách nhim:
- Giao Thông báo thu hi dt cho ngrnM có dt bj thu hi, cong khai thông báo
thu hi dat, thông báo trên phucing tin thông tin di chüng, niêm yet tai tri sâ UBND
phu&ng, dja dim sinh hot chung cüa khu dan cu ncii có d.t thu hi.
- Phi hçip vâi T chirc lam nhim vi bi thu&ng giâi phóng mt bang trong
vic cung cAp h sa dja chInh, do dtc, khão sat hin trng dAt dai thuc khu virc thu
h& dAt, 1p danh sách thira dAt bj thu hM, nguäi sir diing, miic dIch sir dipg dAt.
- Quãn 1 chat chë dAt dai trong khu vrc th%rc hin d%r an theo diing quy djnh
cüa pháp 1u.t.
- Phi hqp vâi T chrc lam nhim viii Bi thung giãi phóng mt bang thiic
hiên viêc diu tra, kháo sat, do dac, xác djnh din tIch dAt, thng kê nhà ô, tài san khác
gn lien vâi dAt dê 1p phuong an bôi thu?mg, h trçi và tái djnh Cu. Tnthng hcip t
chüc, h gia dInh, cá nhân không chAp hành vic diu tra, khào sat, do dc xác djnh
din tich dAt, thng kê nhà a, tài san khác gn lin vâi dAt thi Nhà nithc triên khai
kim dêm bt buc theo quy djnh cüa pháp 14t.
- Trueing hçip có thay di v ngu?ii sü diing dAt d nghj UBND phu6ng báo cáo
Uy ban nhân dan Qun, Hi dng Bi thung, h trq và tái djnh Cu Qun d thirc hin
vic diêu chinh theo quy djnh.
UBND qun Hoàng Mai d nghj các dan vj nghiêm tiic thirc hin, trin khai theo
dung tin d nêu trên. Trong qua trInh t chute thirc hin n&i có kho khän, vuàng ;'
dê nghj có báo cáo d duçic huang
TM. UY BAN NHAN DAN
Noi nhân:
- UBND Thãnh phô Ha Ni;
.
ciiU TICH
- D/c CT UBND Quan; (de b/c)
- D/c Do Thanh Thng - PCT UBND Qun;
- Các dan vj: TCKH, QLDT,
UPTQD qun Hoàng Mai, TNMT(3b);
- UBND phtrOng Thjnh Lit;
- Cong thông tin din tü Qun;
-Luu:VT.
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