UY BAN NHAN DAN
QUN bANG MA!

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Htnh phüc

S: 55O /QD-UBND

Hoàng Mai, ngày Jháng,nám 2019

QUYET IMNil
V vic thu hi dt d thiyc hin Dir an xây drng tuyn thrô'ng Minh Khai —
Vinh Tuy — Yen Duyên, don nôi tü' throng Minh Khai Ctên thrOng vành dai 2,5
uc?

BAN NHAN DAN QUJN HOANG MA!

Can cir Lut T chüc chInh quyn dja phucmg nàm 2015;
Can cü Lut dt dai näm 2013 và các Nghj djnh cüa ChInh phü htthng
dan thi hành khi Nhà nuâc thu hôi dat;
Can cü Nghj djnh s 43/20141ND-CP ngày 15 tháng 5 näm 2014 cüa
ChInh phü quy djIIh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut dat dai;
Can cir Thông ttx s 30/2014/TT-BTNMTngày 02/6/2014 cüa B Tài
nguyen và Môi trung quy djnh ye ho so giao dat, cho thuê dat, chuyên miic
dIch sr dmg dat, thu hôi dat;
Can cü Quyt djnh s 10/2017/QED-UBNID ngày 29/3/2017 cüa UBND
Thành phô Ha Ni ye vic ban hành quy djnh các ni dung thuc thâm quyên
cüa Uy ban nhân dan Thành phô Ha Ni do Lut dat dai näm 2013 và các Nghj
djnh cüa ChInh phü giao cho ye bôi thuè'ng, ho trçi và tái djnh Cu khi Nhà nuóc
thu hôi dat trên dja bàn thành phô Ha Ni;
Can cü Quyt djnh s 1 1/2017/QD-UBND ngày 31/3/2017 cüa UBND
Thành phô ban hành quy djnh mt so ni dung ye thu hôi dat, giao dat, cho thuê
dat, chuyên mic dIch sü ding dat dé thçrc hin dçr n dâu tu trên dja bàn Thành phô
Ha Ni;
Can Cu Quyt djnh s 1203/QD-UBND ngày 14/03/2019 cüaTJBND thành
phô Ha Ni ye vic phê duyt Kê hoch sü diving dat nam 2019 qun Hoàng Mai;
Xét d nghj cüa Trung tam phát trin qu dt qu.n Hoàng Mai tti
van bàn so 837/TTPTQD ngày 25/10/2019; Phông Tài nguyen và Môi
trung taiTh trInh so '/ -/TTr-TNMT ngày S710/2019,
QUYET ]MNII:
Diu 1. Thu hi 197.3m2 d.t cüa h ông (bà) Duong Van Hung dang
sü diing thüa dat so 10, t& bàn do GPMB t.i phithng Vinh Hung, qun
Hoàng Mai, thành phô Ha Ni.
Din tIch, ranh gici hin trang sü diing d.t và ranh giói, din tIch dt thu
hi duçic xác djnh theo h so k5 thut thüa dt do Cong ty c phn tu vn do
d.c dja chInh 1p ngày 31/10/2018 duc UBND phithng Vinh Himg xác nhn
(H so' k9 thuat tha da't dwctc dInh kern Quye't d/nh nay).
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L do thu hi dt: D thirc hin Di,r an xây dirng tuyn du&ng Minh Khai
— Vinh Tuy — Yen Duyén, don ni hur dung Minh Khai d&i dung vãnh dai 2,5.
Diu 2. Giao nhim vii cho các Co quan, t chi'rc thc hin vic thu
hôi dat, ci the nhu sau:
1. Chü tjch UBND phuing Vinh Hmg chü trI, phi hcip vâi Trung tam
phát triên qu5 dt qun Hoàng Mai có trách nhim giao Quyt djnli nay cho h
ông (bâ) có ten ti Diu 1; truèng hçip h gia dInh ông (ba) có ten tai Diu 1
không nhn Quyêt djnh nay hoc yang mt thI 1p bién ban; them yt Quyt
djnh nay ti trii s& UBND phix?mg VTnh Hung và t?i noi sinh hot chung cüa
cong dng dan cu noi có dt bj thu hôi; thu hôi Giây chirng nhan quyn sir diing
dt cüa h ông (bà) Co ten ti Diu 1 (nu co) hoc Giy t gic lien quan và c.p
that vào h so dja chInh.
2. UBND phu..r&ng Vinh Hung pMi hcTp vài Chi nhánh Van phOng dàng
k dt dai Ha Ni qun Hoàng Mai thirc hin vic chirth 1 ho.c thu hi các
Gi.y chirng nhn quyn sü diing dat di vâi phân din tIch bj thu hi; chinh 1
bin dng trên h so dja chInh theo quy djnh.
3. Yän phông HDIND-UBND qun Hoâng Mai co trách nhim däng
Quyt djnhnày trên trang thông tj. din tCr cüa UBND Quân.
4. Giao Trung tam phát trin qu dt qu.n Hoàng Mai thrc hin hru trü
h so giài phóng mt bang theo quy djnh cüa pháp 1ut hin hành; chü trI, ph&
hçip UBND phu?mg Vinh Hung quân 1 cht chë qu5 dat dã thu hôi.
Diu3.
1. Quyt djnh nay có hiu lirc k fir ngày k.
2. Ca quan, h gia dInh có ten ti Diu 1 và Diu 2 nêu trên chju trách
nhim thi hàph Quyt djnh nay.!. /
N0inhân:
-NhirDiOu3;
- Chü tjch UBND qu.n;
- Die PCT Do Thanh Tüng;
- Các dn vj: Thanh tra , Tr pháp, PhOng TNMT (02 ban);
Chi nhánh VPDKDD HN qun Hoang Mai;
-Lixu:VT.

o Thanh Tñng
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