UY BAN NEIAN DAN
QUAN HOANG MA!

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

Se,: 5l5/QD-IJBND

HoàngMai, ngày !hángA nám 2019

QUYET DThIH
V viêc diu chinh diên tIch thu hi dt d thirc hin Dir an Khu do thi m&i
bang Van Thu trên dja bàn phtr?ing Thnh Lit, qun bang Mai.
u'c( BAN NIIAN DAN QUiN HOANG MA!

Can cü Lu.t Te, chüc chInh quyn dja phucmg ngày 19/6/2015;
Can cü Lust dx dai ngày 29 thárig 11 näm 2013;
Can cü Nghj djnh s 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü quy
djnh chi tit thi hành môt se, diu cüa Luât d.t dai;
Can ctTr Thông tu s 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa B Tài
nguyen và Môi trumg quy djnh v h sa giao dat, cho thuê dt, chuyMi m1ic dIch
sü ding d.t, thu he,i dt;
Can cir Quy& djnh s 11/2017/QD-UBND ngày 31/3/2017 cüa Uy ban nhân
dan thành pM Ha Ni v vic ban hành quy djnh mt s ni dung v thu Mi dt,
giao dat, cho thuê dt, chuyn m11c dIch sü dyng dt d thrc hin dçr an du tu
trên dja bàn thành pM Ha Ni;
Can ccr Quyt djnh s 1203/QD-UBND ngày 14/3/2019 cüa 1:Jy ban nhân
dan thành ph6 Ha Ni v vic phé duyt K ho.ch sü dyng dt näm 2019 qun
Hoàng Mai (Myc I, STT 4 tgi ban Danh myc cong trInh, dr an kern trong Kê
hogch th dyng dá't nám 2019 qumn Hoàng Mai2;
Xét d nghj tai Ty trInh se,qil/TTr-TNMT ngày ZfO/2019 cüa phông Tài
nguyen và Môi truông,
QUYET DNII:
Diu 1. Diu chinh din tIch thu he,i dt tti Diu 1 Quy& djnh s6 2807/QDUBND ngày 09/5/2017 cüa UBND qi4n Hoàng Mai nhu sau:
Tfr: "Thu hi 13,8 m2 dt cüa h5 Ong (bà) BId Dc Tin..."
Thành: "Thu hi 11,9 m2 dct cia h Ong/bà Bid Dt'c Tin..."
L do diu chinh: D thçrc hin Dr an Khu do thj mâi Hoàng Van Thy trên
dja bàn phithng Thjnh Lit, qun Hoàng Mai, thành pM Ha Ni.

Diu 2. Giao nhiém vi cho các Co quan, t chirc thirc hin vic thu Mi dat,
th nhu sau:
1. Chü tjch UBND phiRmg Thjnh Lit có trách nhim giao quy& djnh nay
cho h gia dInh, cá nhân ông/bà Co ten tai Diu 1; tnrng hçp h gia dInh, cá nhân
ônglbà có ten tai Diu 1 không nhn quyt djnh nay hoac vng mat thI 1p biên
bàn; niêm y& quy& djnh nay ti trçl sâ UBND phumg Thjnh Lit và ti noi sinh
hoat chung cüa cong dng dan cu noi cO dt bj thu Mi.
2. UBND phiing Thjnh Lit chü trI pMi hgp Chi nhánh Van phOng DKDD
Ha Ni qu.n Hoàng Mai và Cong ty c ph.n Du tu Phát trin do thj Hoàng Mai
tip nhn, chinh 1 giy t có lien quan quyn si:r diing dt và quyn si hthi v nhà
a hoc thu Mi các Giy t trên theo quy djnh; cp nht bin dng vào h so dja
chInh theo quy djnh.
3. Van phOng HDND - UBND qun Hoàng Mai dàng quy& djnh nay trên
Cng thông tin din tü cüa UBND Qun.
4. Giao Cong ty c phn Du tu Phát trin dO thj Hoâng Mai quail i chat
chê qu dAt dã thu Mi cho dn khi duqc UBND thành pM Ha Ni có quy& djnh
giao dAt.
Diu 3.
1.Quyt djnh nay có hiu lirc k tü ngày k.
2. Co quail, h gia dInh, Ca nhân có ten tai Diu 2 nêu trên chu trách nhim
(
thi hành Quy& djnh này.>?
No'i nhin:
-NhuDiêu3;
- D/c CT UBND Quân (de b/c);
- D/c PCT Nguyn Kiêu Oanh;
- Các dcm vj: TTQ, TNMT;
- Liru:

TM. UY BAN NHAN DAN
KT. Cliii TICH
O Cliii TICH

Nguyn Kiu Oanh

