QUekN bANG MAT

CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc

S: C513'QD-uBND

HoàngMai, ngày bthángfQ nám 2019

UY BAN NHAN DAN

QUYET D!NH
V vic diu chinh din tIch thu hi dt d thirc hin Dir an Khu do thj mói
Hoàng Van This trên dja bàn phtrô'ng Thjnh Liit, qun Hoàng Mai.
U( BAN NHAN DAN QUI.N bANG rvl&I
Can cir Lu.t T chirc chInh quyn dja phuong ngày 19/6/2015;
Can cr Lut d.t dai ngày 29 tháng 11 näm 2013;
Can cir Nghi. djnh s 43/2014/Nf-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü quy
dinh chi tit thi hành môt s diu cüa Luât dt dai;
Can cÜ Thông tu s 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa B Tài
nguyen và Môi trung quy djnh v h so giao dt, cho thuê dAt, chuyn mic dIch
sir dirng dAt, thu hi dAt;
Can cü Quy& djnh s 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 dAt, chuyn miic dIch sir d%Tng dAt d thirc hin dr an dAu tu
trên dja bàn thành ph Ha Ni;
Can cü Quyt dnh s 1203/QD-UBND ngày 14/3/2019 cüa TiJy ban nhân
dan thành ph Ha Ni v vic phê duyt K hoach sir d1ing dAt nàm 2019 qun
Hoàng Mai (Myc I, STT: 4 tgi bàn Danh myc cong trInh, dy an kern trong K
hogch th dyng dá't nãrn 2019 qun Hoàng Mai,.);
Xét d nghj ti Ti trInh s.'/TTr-TNMT ngày ZdQ/2019 cüa phóng Tài
nguyen và Môi tnthng,
QUYET DNH:
Diu 1. Diu chinh din tIch thu hM dAt tai Diu 1 Quy& djnh s 2809/QDUBND ngày 09/5/2017 cüa UBND qun Hoàng Mai nhu sau:
Tii': "Thu hO'i 24,7 m2 da't cia h óng (bà) Dng Van Hái..."
Thành: "Thu hO'i 3,9 m2 dá't cia h5 ông/bà Dng Van Hái..."
L do diu chinh: D thc hin Dir an Khu do thj mâi Hoàng Van Thii tren
dja bàn phung Thjnh Lit, qi4n Hoàng Mai, thành ph Ha Ni.

Diu 2. Giao nhim vi.i cho các cci quan, t6 chüc thirc hin vic thu hôi dat,
cuthnhusau:
1. Chü tjch UBND phixmg Thjnh Lit có trách nhim giao quyt djnh nay
cho h gia dInh, cá nhân ông/bà có ten tai Diu 1; tnr&ng hçip h gia dInh, Ca nhân
ông/bà có ten tii Diu 1 không nhn quyt dnh nay ho.c v&ng mt thI 1p biên
bàn; niêm yt quyt djnh nay tai tri s& UBND phung Thnh Lit và tai noi sinh
hot chung cüa cong dng dan cii noi có d.t bj thu hi.
2. UBND phuing Thjnh Lit chü trI phi hcp Chi nhánh Van phông DKDD
Ha Ni qun Hoàng Mai và Cong ty c phn Du tu Phát trin do thj Hoàng Mai
tip nhn, chinE 1 giy t?i Co lien quan quyn sü diving dt và quyn si h1ru v nhà
a hoc thu hi các Giy tà trên theo quy djnh; cp nhtt bin dng vào h sa dja
chInh theo quy djnh.
3. Van phOng HDND - UBND qun Hoàng Mai däng quy& djnh nay trên
Cng thông tin din tCr cüa UBND Qun.
4. Giao Cong ty c phn Du tu Phát trin do thi. Hoàng Mai quãn 1 chtt
ch qu5T dt dã thu hi cho dn khi &rqc UBND thành ph Ha Ni có quy& djnh
giao dat.
Diu 3.
1. Quyt djnh nay có hiu lirc k hui ngày k.
2. Ca quan, h gia dinE, Ca nhji có ten ti Diu 2 nêu trén chju trách nhim
thi hành Quyt djnh nay.>r''
No'inhçIn:
-NhuDiêu3;
- D/c CT UBND Quân (de b/c);
- D/c PCT Nguyn Kiêu Oanh;
- Các don vj: TTQ, TNMT;
- Luu:

TM. UY BAN NHAN DAN
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Nguyn Kiu Oanh

