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QUiNN HOANG MAI
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CQNG HOA xA iiQi CHU NGfflA VJ1T NAM
Dic 1p - Tir do - Hnh phác
Hoàng Mai, ngày

thang 40 nàm 2019

QUYET DNH
V vic thu hii dat d thixc hin diy an du tu' nâng cp tuyên du'ô'ng Pháp
Vãn-Câu Gië theo hInh thui'c BOT (giai doin 2) trên da bàn phu'è'ng
Hoãng Lit, qun Hoàng Mai, thành phô Ha Ni

UY BAN NHAN DAN QUiN HOANG MAI
Can ci.r Lut To chñc chInh quyn dja phu'ong ngày 19/6/20 15;
Can cir Luit dat dai ngày 29 tháng 11 närn 2013;
Can c Ng dnh s 43/2014/ND-CP ngày 1 5/5/20 14 cña ChInh phü quy
dinh chi tiêt thi hành môt so diêu cüa Luât dat dai;
Can cu Thông tu' s 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa B Tài
nguyen và Môi tru'è'ng quy djnh ye ho so' giao dat, cho thuê dat, chuyên rnc
dIch s1r ding dat, thu hôi dat;
Can cà' Quyt dnh so 11/2017/QD-UBND ngay 31/3/2017 cia Uy ban
nhân dan thành phO Ha Ni ye vic ban hành quy dinh rnt so ni dung ye thu
hôi dat, giao dat, cho thuê dat, chuyén rnic dIch s ding dat de thuc hiên du' an
dâu tu' trên dja bàn thành phô Ha Ni;
Can cu' Quyt dnhs 1203/QD-UBND ngày 14/3/20 19 cia Uy ban nhãn
dan thành phô Ha Ni ye vic phê duyt Kê hoch si,r dirng dat närn 2019 qun
Hoàng Mai (Mic I, STT: 17);
Can cii!' Quyêt dnh so 343 1/QD-UBND ngày 21/7/2011 và QuyOt dinh
sO 8599/QD-UBN]D ngày 12/12/2017 ciiia UBND Thânh phO Ha Ned; và cáo van
bàn pháp 1 khác có lien quan;
Can ciii' Thông báo thu hi dat s 3 1/TB-UBND ngày 14/01/20 19 cüa
UBND qun Hoàng Mai;
Xét d ngh cüa Trung tarn phát trin qu dat qun I-bang Mai ti Van bàn
so 819/TTPTQD ngày 21/10/2019; ciiia phOng Tài nguyen và MOi tru'è'ng ti Ta'
trInh sO 444/TTr-TNMT ngiiy2.c/4O /2019,
QUYET DJINH:
Diêu 1. Thu hôi 33,7 rn dt do Ong (bà) Trn Th Anh và Lê Th Tuyêt
dang sn dung thuôc thü'a dat so 57 (rnt phân), thuc to' bàn dO da chInh so 01
(tzw'ng z'ng là thz'a so 01 tJ Bàn do GPMB sO 02,) tai phuO'ng I-bang Liét, qun
Hoâng Mai, thành phO Ha Ni.

L do thu hôi dt: Dê thirc hin dr an dàu tu nân cp tuyn duàng
Pi1J1j Van - Câu Gië theo hInh thirc BOT (giai doi2 2,) trén dja bàn phuô'ng
Hoàng Lit, qun Hoàng Mai, Ha Ni.
Diu 2. Giao nhirn vi cho các co' quan, to chrc thirc hin vic thu hOi dat,
cu the nhu' sau:
1. Chñ tjch UBND phuô'ng Hoàng Lit có trách nhirn giao quyêt dnh nay
cho tO chirc, cá nhân ông (ba) có ten ti Diêu 1; trumg hçp tO chirc. cá nhân Ong
(bà) có ten tii Diêu 1 khOng nhn quyêt dnh nay hoc yang rnt thI 1p biên
bàn; niCm yet quyêt dnh nay tii tn s& UBND phung Hoàng. Lit và ti no'i
sinh hoat chung ciiia c5ng dOng dan Cu' flO'i có dat bj thu hôi.
2. UBND phu'ô'ng Hoàng Lit phi hpp Chi nhánh Van phông DKDD Ha
Ni qun Hoâng Mai tiép nhn và thirc hin thill tiic chinh 1 hotc thu Giây
chà'ng nhn quyên sri' diing dat; cip nht biên dng vào hO so' da chInh theo quy
dinh.
3. \Tàn phông HDND - UBND qun Hoàng Mai däng Quyêt djnh nay tren
COng thông tin din tñ' cña UBND Qun.
4. COng ty CO phân BOT Pháp Van - Cu Gie quãn 1 chat che qu dt dã
thu hôi cho den khi du'çc UBND Thành phO Ha Ni CO Quyêt djnh giao dat.
Diêu 3.
1. Quyêt djnh nay có hiu 1irc k ti' ngày k.
Co ten tai Diêu 2 nêu trên chiu trách nhiêm thi hành

2. Ca quan, hgia
Quyêt djnh nay./
iVo'i nhân:
- Nhu Diêu 3;
- DIc CT UBND Quân;
D/c PCT D Thanh Ting:
- Luu: VT.
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