QUN HOANG MA!

CQNG IiOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phñc

S: 6O4 /QD-UBND

Hoang Mcii, ngay2 thang4i nam 2019

UY BAN NHAN DAN

QUYET D4NH
V vic thu hi dt d thi'c hin diy an xây dtmg throng Nguyn Tam Trinh
(thro'ng Tam Trinh) thuc phtrrng Mai Dng, qun bang Mai,
thành phô Ha Ni.
u'c( BAN NHAN DAN QUiN bANG MA!
Can cü Lut T chüc chInh quyn dja phung ngày 19/6/20 15;
Can cü Lust Dt dai 2013 và các Nghj djnh cüa ChInh phü huóng dn thi
hành khi Nhà nurc thu hôi dat;
Can cü Ng djnh s 43/2014/ND-CP ngày 15 tháng 5 nam 2014 cüa ChInh
phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lu.t Dat dai;
Can ci'r Thông tu s 30/2014/TT-BTNIMT ngày 02 tháng 6 nàm 2014 cüa
B Tài nguyen và Moi truêmg quy djnh ye ho s giao dat, cho thuê dat, chuyên
miic dIch sü diing dat, thu hôi dat;
Can cü Quy& djnh s 10/201 7/QD-UBND ngày 29/3/2017 cüa UBND
Thành phô Ha Ni ye vic ban hành quy djnh các ni clung thuc thâm quyên
cüa Uy ban nhân dan Thành phô Ha Ni do Lut Dat dai näm 2013 và các Nghi.
djnh cüa ChInh phü giao cho ye bôi thuOng, h trç và tái djnh cu khi Nhà nuc
thu hôi dat trên dja bàn thàrth phô Ha Ni;
Can eli Quyt djnh s 11/2017/QD-UBND ngày 3 1/3/2017 eUa Uy ban
nhan dan thành phô Ha Ni ye vic ban hành quy djnh mt so ni dung ye thu
hôi dat, giao dat, cho thuê dat, chuyên mic dIch sIr dung dat dê thrc hin dr an
dâu tu trên dja bàn thành phô Ha Ni;
Can cIr Quyt djnh s 1203/QD-UBND ngày 14/03/20 19 cüa UBND thành
pM Ha Ni v vic phê duyt K hoch sIr dung dt näm 2019 qun Hoàng Mai;
Can cli Quyt dnh s 5504/QED-UBND ngày 28/11/2012 clia UBND Thành
phô Ha Ni ye vic phê duyt dir an dâu tu xay dçrng cong trInh ten d an: Xây
dirng dithng Nguyn Tam Trinh;
Xét d nghj cüa Trung tam phát trin qu5 dt qu.n Hoàng Mai tti van bàn
so 825/f 1'PTQD ngày 23/10/2019; và T trInh so 426ff 1r-TNMT ngày 24/10/2019
cüa phOng Tài nguyen và Môi truàng,
QUYET D!NH:
Diu 1. Thu Mi 81,0 m2 dt cüa h ông (bà): Trn Van Ngai và bà Dam
Thj BIch Lien dang sIr dçing thlra dat so 66, t bàn do GPMB tti phu&ng Mai
Dng, qun Hoàng Mai, thành pM Ha Ni. Din tIch, ranh gii hin trng sIr
dyng dt và ranh giói, din tIch dt thu Mi duqc xác djnh theo h so k5 thut
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thira dt s 66/HSKT/GPMB do Cong ty c ph.n tu vn djch vi tr.c dja và
thizcing mai 1p ngày 5/10/2017; UBND phuing Mai Dng xác nhn ngày
5/10/20 17 (H sd k9 thut thza da't du'crc dInh kern theo Quyêt djnh nay).
L do thu hM d.t: D thirc hin d an xây dimg dung Nguyn Tam Trinh
thuc phuông Mai Dng, qun Hoàng Mai, Ha Ni.
Diu 2. Giao nhim vi cho các co quan, tt chrc th?c hin vic thi11i dt,
cu th nhu sau:
1. Chü tjch UBND phtthng Mai Dng chü tn, phi hqp vói Trung thin phát
triên qu5 dat qun Hoàng Mai có trách nhim giao Quyêt djnh nay cho h ông (bà)
có ten tai Diu 1; tnr&ng hçip h gia dInh ông (bà) có ten tai Diu 1 không nhn
Quy& djnh nay hoc vng mt thI 1p biên bàn; niêm yet Quyêt djnh nay tai trçi s&
UBND phu?ng Mai Dng và tai noi sinh boat chung cüa cong dIng dan Cu noi có
dt b thu hôi; thu hi Giây ching nhn quyên si:r d1ing dt cüa h ông (bà) có ten
tai Diu 1 (nu co) ho.c giy t? gôc lien quan và cp nht vào h so dja chInh.
2. UBND phuing Mai Dng phi hçip vth Chi nhánh Van phông dáng k
dat dai Ha Ni qutn Hoàng Mai thiic hin vic chinh 1 hoc thu hi các Giy
chüng nhn quyên sir ding dat d& v&i phn din tIch bj thu hi; chinh 1 bin
dng trén ho so dja chInh theo quy djrih.
3. Van phông HDND-UBND qutn Hoàng Mai có trách nhim dang Quy&
djnh nay trên trang thông tin din t1r cüa UBND Qun.
4. Giao Trung tam phát triên qu5' Mt qun Hoàng Mai thrc hin luu tri h
so giãi phóng m.t bang theo quy djnh cüa pháp 1ut hin hành; chü trI, phi hçTp
UBND phu&ng Mai Dng quãn 1 chit chë qu5 Mt dã thu hi.
Diu 3.
1. Quyt djnh nay có hiu lc k tr ngày k.
2. Co quan, hO gia dInh có têi tai Diêu 1 và Diêu 2 nêu trên chju trách
nhim thi hành Quy& djnh này./.
Ndinhin:
-NhtrDiêu3;
- Chü tjch UBND qun; d báo cáo
- Die PCT Do Thanh Thng;
- Các don vj: Thanh tra, Tir pháp, PhOng TNMT (01 bàn);
- Chi nhánh VPDKDD FIN qun Hoàng Mai;
-Luu: VT.
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