UY BAN NIIAN DAN
QU4N HOANG MAI
S:

3/QD-UBND

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - IInh phüc
Hoàng Mai, ngày tháng4. näm 2019

QUYET DINH
V vic thu hi dt d thi'c hin Dtr an Khu do thj mói Hoàng Van Thii
trên dja bàn phu*ng Thjnh Liit, qun bang Mai, thành ph Ha Ni
U BAN NHAN DAN QU4N HOANG MAI
Can cü Lut T chirc chInh quyn dja phrnmg ngày 19/6/20 15;
Can cü Lut d.t dai ngày 29 tháng 11 näm 2013;
Can cü Nghj djnh s 43/20141ND-CP ngày 15/5/2014 cUa ChInh phü quy
ctjiIh chi tit thi hành mt s diu cüa L4t dt dai;
Can cü Thông tu s 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa B Tài
nguyen và Môi trithng quy djnh v h sci giao dt, cho thuê dt, chuyn m11c dIch
si:r dicing dt, thu hi Mt;
Can cir Quy& djnh s6 1 1/2017/QD-UBND ngày 31/3/2017 cüa Uy ban nhân
dan thành ph Ha Ni v vic ban hành quy djnh mt s ni dung v thu hi dat,
giao dat, cho thuê dt, chuyn miic dIch sir diing dt d thrc hin dir an d.0 tu
trên dja bàn thành ph Ha Ni;
Can cü Quyt djnh s 1203/QD-UBND ngày 14/3/2019 cña Uy ban nhân
dan thành ph Ha Ni v vic phê duyt K hoach sir diing dt näm 2019 qun
Hoàng Mai (Myc I, STT: 4 tgi bàn Danh myc cong trInh, dy' an kern trong Ké
hogch th dyng ddt nám 2019 quçin Hoàng Mai,);
Xét d nghj ti T trInh s4WTTr-TNMT ngày4/AO'2019 cüa phèng Tài
nguyen và Môi tru&ng,
QUYET D!NH:
Diu 1. Thu hi 4.752m2 dt cüa h ông/bà Dng Minh Thnh thuc thCra
dt s 46 (toàn bç3 thilra dá't), thuc th bàn d s F-48-1 16-42-A-I (tiwng &ng là
thi'ra so 46(2) tO' Bàn dâ GPMB) ti phu&ng Thjnh Lit, qun Hoàng Mai, thành
ph Ha Ni.
L do thu hi dat: D thrc hin Dir an Khu do thj mâi Hoàng Van Thii trên
dja bàn phu?ing Thjnh Lit, qu.n Hoàng Mai, thành ph Ha Ni.

Diêu 2. Giao nhim viii cho các co quan, to chüc thirc hin vic thu hôi Mt,
cithnhusau:
1. Chü tjch UBND phuing Thjnh Lit có trách nhim giao quy& ctjnh nay
cho h gia dInh, cá nhân ông/bà có ten tai Diu 1; tru?mg hqp h gia dInh, cá nhân
ong/ba có ten tai Diu 1 không nh.n quy& djnh nay hoc v.ng mt thI 1p biên
ban; niêm y& quy& djnh nay ti tn1 sâ UBND phu&ng Thjnh Lit và t.i ncli sinh
ho.t chung cüa cong dng dan cu noi có Mt bj thu hi.
2. UBND phung Thjnh Lit chü trI phi hqp Chi nhánh VAn phông DKDD
Ha Ni qun Hoãng Mai và Cong ty c phn D.0 tu Phát trin do thj Hoàng Mai
tip nh.n, chinh 1 giy to có lien quan quyn si ding Mt và quyn sO h1ru v nba
0 ho.c thu hi các Giy tO trên theo quy djnh; cp nh.t bin dng vào h so dja
chInh theo quy djnh.
3. VAn phông HDNID - UBND qun Hoàng Mai dng quyt djnh nay trên
Cng thông tin din tCr cüa UBND Qun.
4. Giao Cong ty c ph.n D&u tu Phát trin do thj Hoâng Mai quàn 1 chat
chê qu5 Mt dã thu hi cho dn khi duçic UBNID thành ph Ha Ni có quy& djnh
giao Mt.
Diu 3.
1. Quy& djnh nay có hiu 1rc k tir ngày k.
2. Co quail, h gia dInh, cá nhân co ten ti Diu 2 nêu trén chju trách nhim
thi hành Quy& djnh
Noi nhn:
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