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QUYET DNH
V vic cho phép chuyn miic dIch sfr ding dt

UY BAN NHAN DAN QUINN HOANG MAI
Can cil Lust T chüc chinh quyn dja phrnmg ngày 19/06/20 15;
Can cil Lut Dt dai näm ngày 29 tháng 11 näm 2013;
Can cil Nghj djnh s 43/2014/ND-Cp ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü quy
djnh chi tiit thi hành mt s6 diu cüa Luat dt dai;
Can c Nghj dinh 45/2014/ND-CP ngày 15/5/20 14 cüa ChInh phil quy djnh
v thu tin sil diing dat;
Can cü Thông tir s 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 näm 2014 cüa B
Tài nguyen và Môi trix&ng quy djnh v h so giao dat, cho thuê dat, chuyn miic
(/Y4. •#
dich sir dung dat, thu hôi dat,
Can cil Quyêt djnh so 1203/QD-LJBND ngày 14/03/2019 cUa UBND thành
ph6 Ha Ni v vic phê duyt K hoch sil dicing dt nàm 2019 qun Hoàng Mai;
Can cil Quyt djnh s 12/2017/QD-UBND ngày 3 1/3/2017 cüa Uy ban nhãn
dan thành ph Ha N)i ban hành quy djnh mOt s nOi dung v dang k, dip giy
chilng nhn quyn sil diing dt, quyn s6 hftu nba a và tài san khác gn 1in vâi dt
cho hO gia dinh, Ca nhãn, cong dng dan cu, ngiri Vit Nam djnh cu nirâc ngoài,
cá than ntrOc ngoài; chuyn m1ic dIch sil d1ing dt vLthn, ao 1in k và dt nông
nghip xen kçt trong khu dan cu sang dt ô trên dja bàn thành ph Ha NOi;

Can cil Quyt djnh s 20/2017/QD-UBND ngày 01 tháng 06 näm 2017 cüa
UBND Thành ph v vic ban hành quy djnh v hn mile giao dat; hn mile cong
nhn quyn sil ding dat; kIch thirâc, din tIch dAt a ti thiu duçic phép tách thüa
eho hO gia dinh, Ca nhân trên dja bàn Thành ph6 Ha NOi;

Can Cil Quy& djnh s 24/2018/QD-UBNI) ngày 15 tháng 10 näm 2018 cüa
Uy ban nhân dan thành ph6 Ha NOi v vic sira &M, b sung mOt s6 diu cüa quy
djnh v dang k, cAp giAy chilng nhn quyn sü dimg dAt, quyn sa hihi nhà a và
tài san gn 1in vâi dAt cho hO gia dInh, Ca than, cong dMg dan cur, ngithi vit nam
djnh cur a niràc ngoài, cá nhân nuóc ngoài; chuyn miuc dIch sir diung dAt vuôn, ao
1in k và dAt nOng nghip xem kt trong khu dan cur sang dAt & trên dja bàn Thành
ph Ha NOi ban hãnh kern theo quy& djnh s 12/2017/QD-UBNI) ngày 31/3/2017
cUa Uy ban nhân dan thành ph Ha NOi;

Xét d nghj cüa UBND phung Mai Dng t1i Th trInh s 14fITr-UBND ngày
03/5/2019; phông Tài nguyen và Môi tnthng tai Ti trmnh s: 171/TTr-TNMT
ngày 17/5/2019,
QUYET DINH:
Diu 1.
1. Cho phép ha Triu Thj Phizcmg sü diing din tich dat virôn 65m2 ('loai da't
vithn cImg thza vó'i da't 6), tai thira s 16(1F)-4, t?i ban d 51-1-39, phithng
Mai Dng, qun Hoang Mai, Thành ph Ha Ni duçic chuyn mic dIch sir dicing dt
d si'r diing vào mlic dIch dt & ti do thi.
2. Vj tn, ranh giâi din tIch 65m2 dt vithn n&m trong tht:ra dt 16(1F)-4, to
bàn d 51-1-39, phithng Mai Dng duçrc xác djnh theo GiAy chñng nhn quyn sir
diing dt ma s CB845645.
3. ThOi hn s1r diing dAt: Lâu dài.
4. NghTa vii tài chInh: Ba Triu Thj Phi.rqng phãi np 50% chênh 1ch gifta
tin s'Cr ding. dAt tInb theo giá dAt 0 vOi tin s1r diing dAt tInh theo giá dAt nông
nghip din tIch 65 m2 t (diçn tIch trong hgn ma-c giao da't 6) theo dim a, khoãn
3, diu 3 vàdim a, khoàn 2, diu 5 Nghj Dnh 45/2014/ND-CP ngày 15/5/2014
cüa ChInh phü và L phi trirOc ba din tIch 65rn2 dAt a theo quy djnh ti khoãn 1,
diu 2, Nghj djnh s 140/2016/ND-CP ngày 10/10/2016 cüa ChInh Phü.
Diu 2.
UBND qun giao:
1. Phông Tài nguyen và Môi tnithng thc hin nhim vi theo quy djnh tai
khoãn 2, diu 10 Thông tu lien tjch s 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày
22 tháng 06 näm 2016 cüa Bô Tài chInh và B Tài nguyen và Môi tnx0ng.
2. Chi nhánh van phông dang k dAt dai Ha Ni qun Hoàng Mai thirc hin
thim vi theo quy djnh tai khoán 4, diu 10 Thông tix lien tjch si
88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22 tháng 06 näm 2016 cUa Bô Tai chinli và BO
Tài nguyen và Môi trithng".
3. Chi cic thus qun Hoàng Mai thirc hin xác djnh nghTa v1i tai chInh cho
ngu0i &rçlc chuyn miic dIch si'r diing dAt theo quy djnh hin hành.
4. UBND phumg Mai Dng có trách nhim: Giao quyt djnh nay cho ngithi
di.rçc chuyn mic dIch sCr diving Mt và huong dn ngu0i sir dmg Mt lien h vOi Chi
ciic thud qun Hoàng Mai nhn Thông báo nghia vi tài chInh d thc hin theo quy
dinh.
5. Ngu0i &rçYc chuyn miic dIch sir diing Mt ti Diu 1: Phãi np My dü các
khoãn nghia vt tài chInh, duçic hixOng quyn và có trách nhim thirc hin các nghTa
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vi cüa ngithi sfr diing dt theo quy djnh cja Pháp 1ut; lien h vâi B phn "Tip
nhn h sa và trã kt qua thu tiic hành chInh" cüa Chi nhánh van phông däng k ctt
dai Ha Ni qun Hoãng Mai d thrçic huOng dan, giâi quyt thu tijc cp gi.y chüng
nhin quy&n sir diing dt.
Diu 3.
Quy& djnh nay có hiu lirc k tr ngày k. Chánh Van phông HDND và
UBND qi4n, Trrning phOng Tài nguyen và Môi trithng, Chi nhánh Van phOng ding
k dAt dai Ha Ni qun bang Mai, Chi cic tnxOng Chi ciic thu qun Hoãng Mai, Giám
dc Kho bic Nha niiOc Hoàng Mai, các phOng ban có lien quan thuc Qun, Chü tjch
UBND phithng Mai Dng và nguñ duqc chuyn miiç dIch sfr diing dAt tti Diu 1 chiu
trách nhim thi hành Quyt djnh nay.!.
TM. Y BAN NHAN DAN
T.CHU TICH
CHU T!CH

Noi nhân:
-NhuDiu3;
- D/c CT UBND Quàn; (d b/c)
- UBND phutmg Mai Dung (02 bàn.
Trong dO 01 bàn trao cho ngirôi d nghj
chuyn mic dIch sü dung dat);
- Cóng thông tin din tCr Qun;
- Phông TNM1 (5b);
- Li.ru VT.
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