UY BAN NHAN DAN
QUIN HOANG MAT
S: 660/QD-T11I

CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM
D6c lap - Tir do - Hanh phüc
Hoàng Mai, ngày çtháng,4Qnam 2019

QUYET IJINTI
V vic thu hli dt c1 thirc hin dr an du tir xây dinig tuyên throng 2,5 (don tO'
Dam Hông den Quôc 1 1), phirOng Djnh Công, qun bang Mai, thành phô Ha Ni

uc

BAN NHAN DAN QUIN HOANG MAT

Can cir Lut T chirc chInh quyn dja phuo'ng nàm 2015;
Can cir Lut dt dai 2013 và các Nghj dnh cüa ChInh phü có lien quan
bôi thu?mg, ho trçi, tái djnh cu khi Nba nuâc thu hôi dat;
Can cir Thông tu s 30/2014/TT-BTNIMT ngày 02/6/2014 cüa B Tâi
nguyen và Môi truO'ng quy djnh ye hO so giao dat, cho thuê dat, chuyên mçic
dIch sir ding dat, thu hôi dat;
Can Cu CC Quy& djnh cüa UBND Thành phô: s 1O/2017/QD-UBND
ngày 29/3/2017 và sO i 1/2017/QD-UBND ngày 31/3/2017 ye mt so ni dung
ye thu hôi dat, giao dat, cho thuê dat, chuyên mic dIch sü dung dat dê thrc hin
dir an dâu tu trên da bàn Thành phô Ha Ni;
ngày 06/4/2010 cüa UBND thành phé
Can cü Quy& djnh s 1555/QHa Ni ye vic thu hôi 67.125 m2 dat tai phii?ng Djnh Cong và phung
Thinh Liêt, qun Hoàng Mai, phithng Khuung DInh, qun Thanh Xuân; giao
chô Trung tam phát triên qu dat qun Hoàng Mai dê thixc hin cong tác bôi
thung, hO trV và tái djnh cu D an dâu tir xây dimg tuyên ththng 2,5 (doan tr
Dam Hông den QuOc l 1);
Can cir H sa k thi4t thra dt do cOng ty c phn giái pháp cong ngh Trc
Dja l.p ngày 1/7/2018; Can Cu Giây xác nhn nguôn gôc sir dimg dat ngày
29/01/2019 cüa UBND phuông Djnh Công;
Xét d nghj cüa Trung tam phát trin qu5' dt Hoàng Mai ti van bàn s
828/TTPTQD ngày 23/10/2019và Phông Tài nguyen và Môi tru?rng ti T?r trInh
s q t+O /TTr-TNMT ngày 2 5 / -' C' /2019,
QUYET DJNH:
Diu 1. Thu hi 44,67 m2 dt do UBND phung Djnh Cong quán 1
thuôc thua dat sO 8 t bàn dO: 37 ti phuig Djnh COng. qun Hoãng Mai, Thành
phô Ha Ni;
Dja chi thu hi dt: T 25 ph Djnh COng, phuong Djnh Công, qun Hoàng Mai.
L do thu hi dt:D thrc hin dr an du tu xây dmg tuyën duông 2,5
(don tr Dam Hông dêi Quôc 1 1), phung Dnh COng, qun Hoàng Mai,
Thành phô Ha Ni.

Diu 2. Giao nhim vii cho các Co quan, tè chcrc thirc hin vic thu hi
dat, cii the nhu sau:
1. Chü tjch UBND phuè'ng Djnh Cong chü tn, phi hçp vi Trung tam
phát triên qu dat qun Hoàng Mai Co trách nhim giao Quyêt djnh nay cho
H gia dInh có dat bj thu hôi; trrnmg hcip h gia dInh không nhn Quyêt djnli
nay hoc yang mt thI 1p biên ban; niêm yet Quyêt djnh nay ti trii s UBND
phuing Djnh Cong và ti noi sinh ho.t chung cUa cong dông dan cu noi cO dat
bjthu hôi; thu hôi Giây chirng nhn quyên sir d%ing dat (nêu có) hoc Giây tY
gôc lien quan và cp nht vào ho so dja chInh; dông thai chuyên den Chi nhánh
Van phOng dang k dat dai Ha Ni qun Hoàng Mai dê chinh 1.
2. UIBND phuOng Dnh Cong phi hçip vOi Chi nhánh Van phOng däng k
dat dai Ha Ni qun Hoàng Mai thc hin vic chinh 1 hoc thu hôi các Giây
chirng nhn quyên sü diing dat dôi v&i phân din tIch bj thu hôi; chinh 1 biên
dng trên ho so dja chInh theo quy djnh.
3. Van phOng HDND-UBND qun Hoàng Mai có trách nhim däng
Quyêt djnh nay trên trang thông tin din ti:r cüa UBND Qun.
4. Giao Trung tam phát trin qu5 dt qi4n Hoàng Mai, UBND phu&ng
Djnh Cong quán 1 chat chë qu5' dat dã thu hôi.
Biu 3. Quy& djnh nay có hiu 1irc k tü ngày k).

-

Chánh Van phOng HDND và UBND Qun; ChU tjch Hi ding bi
thu?ng, ho trçi và tái djnh Cu Qun; Truàng phOng Tài chInh — Kê hoch;
Trithng phOng Quán 1 do thj; TruO'ng phông Tài nguyen và MOi tru&ng;
Trumg phOng Kinh tê; Giám dôC Kho bc Nhà nurc Hoàng Mai; Giám dÔC
Chi nhánh Van phông Dang k dat dai Ha Ni qun Hoàng Mai; Chü tjch
UBND phthng Djnh Công; Giám dôc Trung tam phát triên qu dat qun
Hoàng Mai; các to ChiirC, cá nhân có lien quan vâ ngiRi sir diing dat, s& hü'u
tâi san bj thu hOi CO ten t?i Diêu 1 chu tnách nhirn thi hành Quyêt djnhnâ./.
Noi nhân:
TM. UY BAN NHAN DA
- Nhr Dieu 3;
KT. CHU TICH
- Chu t1ch UBND qun; (de b/c)
T!CH
- PhOng TNMT (02 bàn);
- Lixu VT, TNMT.
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