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S: If.fIQD-UBND

Hoàng Mai, ngày ,,ff

tháng 9 nám 2019

QIJYET DINH
V vic thu hM dat dê thirc hin Dir an du tir xay dirng tuyn throng Minh Khai —
Vinh Tuy — Yen Duyên don n& tir thr&ng Minh Khai dn thrOng vành dai 2,5 trên
dja bàn phtrO'ng Mai DEng, qun Hoàng Mai, thành phô Ha Ni
UY BAN NEIAN DAN QU4N bANG rii
Can cü Lut T chrc chInh quyn dja phucing 11am 2015;
CAn cü Lut d.t dai nAm 2013 Va các Nghj djIIh cüa ChInh phü hu&ng
dn thi hành khi Nhà nuâc thu hôi dat;
CAn cü Nghj djnh s 43/2014/ND-CP ngày 15 tháng 5 nAm 2014 cüa
ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cUa Luat dat dai;
Can cir Thông tu s 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa B Tài
nguyen và Môi tru?ing quy djnh ye ho so giao dat, cho thuê dat, chuyên mic
dIch sir diing dat, thu hôi dat;
CAn cü Quy& djnh s 10/2017/QD-UBND ngày 29/3/2017 cüa UBND
Thành phô Ha Ni ye vic ban hành quy djnh các ni dung thuc thâm quyên
cüa Uy ban nhân dan Thành pho Ha Ni do Lut dat dai näm 2013 và các Nghj
djnh cña CliInh phü giao cho ye bôi thuàng, ho tr và tái djnh cu khi Nhà nuóc
thu hôi dat trên dja bàn thành phô Ha Ni;
Cn c1r Quyt djnh s 11/2017/QD-UBND ngày 31/3/2017 cUa UBND
Thành phô ban hành quy djnh mt so ni dung ye thu hôi dat, giao dat, cho thuê
dat, chuyên miic dIch si:r diving dat dê th%rc hin dr an dâu lii trén dja bàn Thành phô
HàNi;
Cn cir Quyt djnh s 1203/QD-UBND ngày 14/03/2019 cüa UBND thãnh
phô Ha Nivê vic phê duyt Ké hoach si'r diing dat nAm 2019 qun Hoàng Mai;
Xét d nghj cña Trung tam phát trin qu dt qu.n Hoàng Mai ti
van bàn so 673/TTPTQD ngày 21/8/2019; Phông Tài nguyen và MOi
truong ti TO trInh so 336/TTr-TNMT ngày 11/9/2019,
QUYET DINH:
Diu 1. Thu hi 98m2 d.t cüa Uy ban nhân dan phuong Mai Dng
dang s1r ding thira dat sO 1F7(51-II-41), to bàn do 51-11-35 ti phuOng
Mai Dng, qun Hoàng Mai, thành phô Ha Ni.
Din tIch, ranh giOi hin trng sir ditng dt và ranh giOi, din tIch d.t thu
hi duçic xác djnlI theo h so k5 thut thfra dt do Cong ty c phn tu vn do
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d.c dja chInh 1p ngày 08/11/20 18 duc UBND phuông Mai Dng xác nhn
('Ha Sci /c9 thuat thi'ra dá't ductc dInh kern Quy& djnh nay).
L do thu hi dt: D thrc hin Dr an du tu xây drng tuyn dithng
Minh Khai — VTnh Tuy — Yen Duyên don nôi tIr duông Minh Khai dn duô'ng
vành dai 2,5 trên dja bàn phuông Mai Dng, qun Hoãng Mai, thành phé Ha Ni.
Diu 2. Giao nhim vi cho các Co quan, t chüc th1rc hin vic thu
hôi dat, cii the nhu sau:
1. Chü tjch UBND phithng Mai Dng chü trI, phi hcip vâi Trung
tam phát triên qu5 dat qun Hoàng Mai niêm yet Quyt djnh nay tai trii s&
UBND phithng Mai Dng và tai noi sinh hoat chung cUa cong dông dan cu
nai có dat bj thu hôi.
2. UBND phu&ng Mai Dng phi hqp vói Chi nhánh Van phông däng
ky dat dai Ha Nôi quail Hoang Mai thuc hiên viêc chrnh ly hoäc thu hôi cac
Giây chi'rng nhn quyên sü diging dat dôi vâi phân din tIch bj thu hôi (nêu có);
Chinh 1 biên dng trên ho so dja chInh theo quy djnh.
3. Van phông HDND-UBND qu.n Hoãng Mai có trách nhim däng
Quyet djnh nay trên trang thông tin din tü cüa UBND Qun.
4. Giao Trung tam phát trin qu5 dt qu.n Hoàng Mai, UBND
phi.thng Mai Dng quãn 1 cht chê qu5 dat da thu hôi.
Diu 3. Quy& djnh nay có hiu ligrc k tr ngày k.
Chánh van phông HDND và UBND Qun; Chü tjch Hi dng bM
thi.r&ng, h trçi và tái djnh cu Qun; Traâng phông Tài chinh — Kê hoach;
Trithng phông Quan 1 do thj; Trwcng phông Tài nguyen và Môi tnthng;
Trtthng phông Kinh tê; Trung tam phát triên qu dat qi4n Hoàng Mai; Giám
dOc Kho bac Nhà nuâc qun Hoãng Mai; Giám dOe chi nhánh van phông däng
k dat dai Ha Ni qun Hoàng Mai; Chü tjch üy ban nhãn dan phi.thng Mai
Dng; Cong ty cO phân dâu tu phát triên h. tang và do thj VTnh Hung; Các to
chüc, cá nhân có lien quan và ngi.thi si:r digmg dat, s htru tài san trén dat bj thu
hôi có ten tai diêu 1 chju trách nhim thi hành Quyet djnh nay.!. /t)
No'inhmn:
- Nhu Dieu 3;
- Chü tjch UBND qun;
- File PCT D Thanh Tüng;
- Các dcm vj: YJ'PTQD, Phóng TNMT (02 ban);
Chi nhánhVPDKDD RN qun Hoàng Mai;
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