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CONG HOA xA HQI CHU NGJIIA VIT NAM
Doe 1p - Tir do - Hnh phñc
HoàngMai, ngày/5thángQnam 2019

QUYET DINH
V vic thu hui dt d thirc hin diy an du tir xãy dmg tuyn throng 2,5 (dotn tir
Dam Hông den Quôc 1 1), phirO'ng Djnh Công, qun Hoàng Mai, thành phô Ha Ni
U( BAN NHAN DAN QUN HOANG MAI
Can cir Lut T6 chirc chInh quyn dja phuong nàm 2015;
Can cir Luat dt dai 2013 và các Nghj dnb cña ChInh phü có lien quan v
bôi thu'?ng, ho trçi, tái dnh Cu khi Nba nthc thu hôi dat;
Can cir Thông tu so 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/20 14 cüa B Tài
nguyen và Môi trumg quy djnh ye ho so giao dat, cho thuê dat, chuyên miic
dIch si:r diing dat, thu hôi dat;
Can cir các Quyt djnh cüa TJBND Thành ph: s 1O/2017/QD-UBND
ngày 29/3/2017 và so 11/2017/QD-UBNDngày 3 1/3/2017 ye mt so ni dung
ye thu hôi dat, giao dat, cho thuê dat, chuyên miic dich sü diing dat de thc hin
dçr an dâu tu trên dja bàn Thành phô Ha Ni;
Can ccr Quy& djnli s 155 5/QD-UB ngày 06/4/2010 cüa UBND thành phô
Ha Ni ye vic thu hôi 67.125 m2 dat tai phumg Djnh Cong và ph'ithng
Thjnh Lit, qun Hoàng Mai, phu&ng Khuong DInE, qun Thanh Xuân; giao
cho Trung tam phát triên qu dat qun Hoàng Mai d thirc hin cong tác bôi
thutmg, ho trçi và tái djnh Cu Dx an dâu tu xây dimg tuyên du&ng 2,5 (don tiir
Dam Hông den Quôc 1 1);
Can cir H so k5 thut thüa dtdo cong ty c phn giâi pháp cong ngh Trc
Dja 1p ngày 1/7/20 18; Can c1r Giây xác nhn nguôn gôc str ding dat ngày
29/01/2019 cüa UBND phung Djnh Công;
Xét d nghj cüa Trung tam phát trin qu5' dt Hoàng Mai ti vAn bàn s
828/TTPTQD ngày 23/10/2019 và Phông Tâi nguyen và Môi trung tai Th trInh
so 1-i f 0 /TTr-TNMT ngày ¶2- .D / 0 /2019,
QUYET D!NH:
Diêu 1. Thu hôi 2.305,33 m2 dat cüa 431 h gia dInE, Ca nhân có dt du?c
giao ti x1r dOng Cira Kho: Nguyn The M, TrnE Xuân Nharn, Trjnh Dirc Drc,
Tran VAn Thành, Nguyen Thj Loan, Trân Van Hanh, Nguyen Th Minh Anh,
Phng Thj Thanh Van, Nguyen Van Thuân, Lu'u Thy Tinh, Lé Van Khoa, Trân
Th Tuyêt, Nguyen Thj Quang, Trân VAn Kiêm, Phm Van Hôa, Hoàng DinE
Cuông — là di din dirng ten phuong an, thuc các thüa dat so 4;7;8; 12 t bàn
do so: 37 ti phithng Djnh Công, qun Hoàng Mai, Thành phô Ha Ni;

Dja clii thu hi d.t: To 25 phé Djnh Công, phu&ng Djnh Công, qun Hoàng Mai.
L do thu hi dt:f thc hin dr an dâu tu xây dimg tuyn duè'ng 2,5
(don ttr Dam Hông den Quôc 1 1), phthng Djnh Gong, qun Hoàng Mai,
Thành phô Ha Ni.
Diu 2. Giao nhim vii cho các cci quan, t chirc thirc hin vic thu hi
dat, cit the nhu sau:
1. Chü tjch UBND phuô'ng Dj111TI Cong chü trI, phi hçTp vâi Trung tam
phát triên qu5 dat qun Hoàng Mai có trách nhim giao Quyet djnh nay cho
H gia dInh có dat bj thu hôi; trumg hcip h gia dInh không nhn Quyêt djnh
nay ho.c yang mt thI l.p biên bàn; niêm yet Quyêt djnh nay ti tri s& UBND
phithng Djnh Cong và tai nai sinh hoat chung cüa cong dOng dan cu nai có diât
bj thu hôi; thu hôi Giây chirng nhn quyên sü diing dat (nêu có) hotc Giây t?
gOc lien quan và cp riht vào ho sa dja chInh; dông thii chuyên den Chi nhánh
Van phông dàng k dat dai Ha Ni qun Hoàng Mai de chinh 1.
2. UBND phu&ng Djnh Cong phM hcp véd Chi nhánh Van phông dang k
dat dai Ha Ni qun Hoàng Mai thgrc hin vic chinh 1 hoc thu hôi các Giây
chfrng nhn quyên sü dirng dat dôi vâi phân din tIch bj thu hôi; chinE l biên
dng trên ho sci dja chInE theo quy djnh.
3. Van phông HDND-UBND qun Hoàng Mai có trách nhim dàng
Quyêt djnh nay trên trang thông tin din tr cüa UBND Qun.
4. Giao Trung tam phát trin qu5 dt qun Hoàng Mai, UBND phuông
Djnh Cong quân 1 chat ch qu dat dâ thu hôi.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc k tr ngày k.
Chánh Van phông HDND và UBND Qun; Chü tch Hi dng bi
thuing, ho trV và tái djnh cu Qun; Truô'ng phông Tài chjnh — Kê hoch;
Tru&ng phèng Quãn 1 do thj; Trithng phông Tài nguyen và MOi trthng;
Tri.thng phông Kinh te; Giám doe Kho bc Nba nuôc Hoàng Mai; Giám dôc
Chi nhánh Van phông Dãng k)'i dat dai Ha Ni qun Hoàng Mai; Ghü tjch
UBND phung Djnh Gong; Giám doe Trung tam phát triên qu dat qun
Hoàng Mai; các to chc, cá nhân có lien quan và ngui sr dmg dat, s& hUu
tài san bj thu hôi có ten ti Diêu 1 chju trách nhim thi hành Quyet djnh nay.!.
Noi nhân:
- Nhii Diêu 3;
- Chu t1ch TJBND quan; (de b/c)
- Phàng TNMT (02 ban);
- Luu VT TNMT.
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