UY BAN NIIAN DAN
QUiN bANG MA!

CQNG bOA xA HO! CH1J NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Ti.r do - Hanh phüc

S: 6'i?5/QD-uBND

HoàngMai, ngày 41tháng40nam 2019

QUYETJJ!NH
Ye viçc thu hoi dat de thirc hiçn Dir an Khu do th1 mm Iloang Van Thit
trên da bàn phirô'ng Thnh Liit, qun Hoàng Mai, thành ph Ha Ni
UY BAN NHAN DAN QUN HOANG MA!
Can cir Lut T chirc chInh quyn dja phuang ngày 19/6/20 15;
Can ci'r L4t dt dai ngày 29 tháng 11 11am 2013;
Cn cir Nghj djnh s 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü quy
dinh chi tit thi hành mt s diu cüa Lut tht dai;
Can cir Thông tu s 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cUa B Tài
nguyen và Môi tru&ng quy djnh v h scc giao dt, cho thuê dt, chuyn mc dIch
sir diing d.t, thu hi dat;
Can cu Quy& djnh sé 11/2017/QD-UBND ngày 31/3/2017 cüa Uy ban nhãn
dan thành ph Ha Nôi v vic ban hãnh quy djnh mt sé, ni dung ye thu hôi dat,
giao d.t, cho thuê dt, chuyn mic dIch sü diing dt d thirc hin di,r an du ttr
trén dja bàn thành ph Ha Ni;
Can cir .Quy& djnh s 1203/QD-UBND ngày 14/3/20 19 cüaT.Jy ban nhân
dan thành phi Ha Ni v vic phê duyt K hoach scr dçtng d.t näm 2019 qu.n
Hoàng Mai (Myc I, STT: 4 tgi ban Danh myc cong trInh, dr an kern trong K
hoçich th dyng ddt nám 2019 quç2n Hoàng MaV;
Xét d nghj tti Th trInh sé, 'V&TTr-TNMT ngày4ffQ./2019 cüa phông Tài
nguyen và Môi truông,
QUYET DINH:
Diu 1. Thu hM 3.996m2 dt c'üa h ông/bà Lê Trçng Bài thuc thüa d.t s
41 (toàn b5 thi'ra dat), thuc t? bàn d s F-48-116-42-A-I và 94 (toàn b7 thia
dá't), thuc t bàn d s F-48-1 16-18-C-Ill (tztoi'ig thiglà thz'ra Sd 41 (toàn bç5 thi'ta
dat) và 94 (toàn b5 tha ddt,) to' Ban d GPMB) tai phuông Thjnh Lit, qun
Hoàng Mai, thành ph6 Ha Ni.
L do thu hi dat: D thuc hin Di,r an Khu do thj mâi Hoàng Van Thi trên
dja bàn phumg Thjnh Lit, qun Hoàng Mai, thành phé Ha Ni.

Diu 2. Giao nhim vi cho các Co quan, t chirc thirc hin vic thu hi dt,
cii th nhu sau:
1. Chü tjch UBND phuing Thjnh Lit có trách thim giao quy& djnh nay
cho h gia dInh, cá nhân ông/bà có ten t.i Diu 1; tnring hcrp h gia dInh, cá nhân
ông/bà có ten ti Diu 1 không nhn quy& djnh nay hoc vng mt thI 1p biên
ban; niêm y& quy& djnh nay ti trçi s& UBND phithng Thjnh Lit và tai noi sinE
hot chung cüa cong dng dan cu noi có dt bj thu hM.
2. UBND phumg Thjnh Lit chü trI phi hçip Chi nhánh Van phông DKDD
Ha Ni qu.n Hoàng Mai và Cong ty c phAn D.0 tu Phát trin do thj Hoàng Mai
tip nhn, chinE 1 gi.y th có lien quan quyn sir dicing dt và quyn sO' hu'u v nhà
a ho.c thu hi các Gi.y tO' trên theo quy djnh; cp nht bin dng vào h so dja
chInh theo quy djnh.
3. Van phOng HDND - TJBND qun Hoàng Mai däng quy& djnh nay trên
Cng thông tin din tü cüa UBND Qun.
4. Giao Cong ty c phn Du tu Phát trin do thj Hoàng Mai quân 1 chat
chè qu dt dà thu hi cho dn khi duçc UBND thành ph Ha Ni có quy& djnh
giao dat.
Diu 3.
1. Quyk djnh nay có hiu lirc k tir ngày k.
2. Co quan, h gia dinE, cá nhân có ten t.i Diu 2 nêu trên chju trách nhim
thi hành Quy& djnh nay./
No'inhIn:
-NhuDiêu3;
- D/c CT UBND Qun (de b/c);
- D/c PCT Nguyn Kiêu Oanh;
- Các dcm vj: TTQ, TNMT;
- Lmi: VT. 1
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