UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIIT NAM
QUiN HOANG MA!
JJic Ip - Tir do - Hinh phüc
Sê: 6A0/QD-uBN

Hoàng Mai, ngày j5tháng/tO nám 2019

QUYET D!NH
Ye viêc thu hôi môt phân diên tich dat ö dã dmrc cap giây chu'ng nhân quyên sfr dung
dat dé lam ngách di mói và chuyên dôi miic dIch sfr ding dat doin ngách di cu dê bôi
thtthng bang vic giao dat cho ông Nguyn Dü'c Hãi và ha Nguyn Thj Khuyên
& phuimg D1nh Công, qiIn Hoàng Mai, thành phô Ha Ni.
U BAN NHAN DAN QUiN HOANG MAI
Can cr Lut T ch(rc chInh quyn dja phuang ngày 19 ngày 6 näm 2015;
Can c1r Lut Dtt dai ngày 29 tháng 11 näm 2013;
Can cü Nghi dinh s 43/2014/ND-CP ngày 15 tháng 5 nãm 2014 cüa ChInh
phü quy ctjnh chi tik thi hành mt s diu cüa Lust dat dai;
Can dr Thông tu s 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 nam 2014 cüa
B trithng B Tâi nguyen và Môi trithng quy djnh ye h sa giao dat, cho thuê
dat, chuyn mlic dIch sir diing dAt, thu hi dat;
Can cir van ban so 7308/STNMT-CCQLDD ngày 06/8/20 19 cüa Sf/
nguyen va Môi trtro'ng Ha Nôi ye viêc cai tao ma rông chrnh trang doan ng1l
16/23 6 ph Lê Trng Tn, phuông Dnh Công, qun Hoàng Mai.

,

Can cü van ban so 3628/UBND-DT ngày 22/8/20 19 cüa UBND thành phôHa Ni ye vic chuyên dii din tIch dAt khi cãi to m rng, chinh trang don
ngách 16/236 phô Lê Tr9ng Tk, phu?mg Dnh Cong.
Xét t? trinh s 100/f lr-UBND ngày 01/10/2019 cfia UBND phuông Djnh Cong
ye vic dê nghj thu hôi mt phân din tich dAt ti thra dAt dâ thrçc cp giy ch(rng
nhn quyên sir ding dat d lam nghách di mói và chuyn mic dIch sir diing dAt thành
dat dê giao cho h gia dmnh ông Nguyn Dirc Thành.
so

Xét d nghj cüa phông Tài nguyen và Môi tru?mg t.i Th trInh
/TTr-TNMT ngày 4 tháng 10 näm 2019,
QUYET DINH:

Diu 1. Thu hi din tIch 43m2 dAt & cüa ông Nguyn Dirc Hãi và bà
Nguyen Thi Khuyên d ducc cp giy chCing nhn quyn sr dyng dAt s CA7 14400 do
S& Tâi nguyen vâ MOi tmông Ha Ni cp ngây 16/10/2015 d lam ngách di sir diing vào
miic dIch cong cong cho cong dng dan cut 39 phuông Djnh Công, ti thira dat s 30(1)
t? bàn do so 31. Din tIch ranh giOi thu hi duçc giói han bO'i các di&n 3,4,5,6,7,8,9,11,
ti Bàn trIch do dia chinh so 3300/2019/HSKTT do Cong ty cô phàn lii van thiet kê kháo
sat do dye và ban d 1p ngày 16/9/2019, UBND phung Djnh Cong xác nhn ngày
18/9/2019; phông Tâi nguyen Môi trLrèng xác nhn ngày 10/10/2019.

Diii 2. Giao 20,4m2 sü dung lam dLt O gió,i han bO'i các dirn 1,2,9,10,1, lai Bàn trIch
do dja chinh do Cong ty c tu vn p1iin thi& k khão sat do dc vâ bàn d lip ngày
16/9/2019 dê bôi thu'àrig giao cho ông Nguyn D(rc Hái và bà Nguyn Th IKhuy5n; phui
din tIch chêith lch 22,8m2 dit a, Nba nuOc không phài hoàn trã cho h gia dInh
ông Nguyn D6'c I-Mi và bà Nguyn Thj Khuyên.
Din tIch thO'a dt sü' ding thirc t sau khi hop thüa là 69,31112, tang 0,91112 là do
sai s do dtc gira hin trtng thii'c t và din tIch thüa dat gc ghi trën giây chàng
nhn quyn sü' ding dt (diçn tIch thi'a dat ghi Irong gióy chtig nhlt quyên st'
ding dat là 911112 do dac thi'c te'là 91, 9,112).
Diu 3. Cp lii giy chü'ng nhtn quyn si' diing dtt cho ông Nguyn Dirc 1-fth
và bà Ngi yn Thj Khuyên sau lKhi thu hi dit vâ giao dat bi thuong hçp thO'a nhu sau:
Ngu'ôi sü' c1ing dat du'çc cp gliuy chirng iihn quyn sti' clung dE
Ong Nguyen Thi'c Hãi
Nàm sinh: 1965

CCCD: 034065006872

Dja chi thu'à'ng tri.i: To 39, phuOng Djnh Công, quin 1-loñng lVlai, thành
ph I-là Ni.
Ba Nguyen Thj Khuyên
Närn sinh: 1964

CCCID: 017164000022

Dja chi thuäng tr(i: To 39, phu'àng Djnh Công, quin 1-bang Mai, thành
ph HàNi.
Thfl'a dat du'ç'c cap giuiy chñ'ng nhn quyn sü' dung dt:
a) ThCra dt s: 30(1);

ta bàn d s: 31.

b) Dja chi thü'a dt: phung Djnh COng, qutn Hoàng Mai, thành phô I-là NOi.
c) Din tIch: 69,3rn2 Bng chiL Sáu mu'o'i c/i/n phóy ba mel vuong).
d) }-IInh thrc sO dijng: SO' ding riëng: 69,3 ni2; SO' dung chung: 0,0 in 2
d) Mic dIch s'a dung: Dt 0' tii do thj.
e) Thai hin si:i' dung: Lâu dài.
g) Ngun gc sO' dyng: du'cc cong nhin quyên su' dyng dat nhu' giao dt
có thu tin sfr dyng d.t.
h) So' dt thO'a dt: (H so' k51 thugt tht'a dat do Cong ly cO' phn iliiet kê lchtho
sOt do dçtc và bàn d l?p ngày 16/9/2019,),
Biu 4. Giao nhirn v1i cho các Co. quan, tO chO'c nhu' sau:

1. Chü tjch UBND phu'ng Dinh' Cong có trách nhim giao quyCt djnh nay
cho ngui sU dtng c1tt Co ten tii Diêu 3.
2. Phàng Thi nguyen và MOi truO'ng chuyCn ho so tó'i Vin phOng dãng k dt
dai Ha Ni chi nhánh quân bang Mai time hin in giây chii'ng nhtn vi trInh UI3ND
qun k ctp lai giây chii'ng nhn quyn sr clyng dt eho ông Nguyn Drc I-1ii vi b\
Nguyn Thj KhuyCn a phung Djnh Cong.
4. Vtn phOng HDND - UBND qun I-bang Mai ddng Quyt djnh niy trCn
Cong thông tin din tr cüa UBND Qun.
Diu 5.
1. Quyt djnh nay cO hiu hrc Re ta' ngty ks'.
2. Chánh v1n phOng T-IDND vâ UBND qun Hoàng Mai, Tru'O'ng ctc phOng:
Tài nguyen và Môi tru'O'ng; Quân 1 do thj; Tâi chInh - K hooch; Gim doe Win
phông dng k dt dai Ha Nôi clii nhánh qun I-bang Mai, Chü tjch UBND phuàng
Djrth Cong vâ n,g46'i sri' dung dt có ten ti DiCu 3 chju trách nIiim thi hânh QuyCt
dinhnày./.
No'! liii iiii:
- Nhu' Dieu 5;
- D/c CT UBND Quñn; (d& h/c)
- D/c PCT Nguyn Kiêu Oanh;
- Các don VI: QLDT, TCKI-I,
VH&TT, TNMT (2b);
- Chi nhánh VPDKDD quin 1-IM;
- Luu:

TM. UY BAN NI-TAN DAN
KT. CHU qcH
O CHLIJ riricit

Nguyen KiCu Oanh

