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QUYET D!NH
V vic thu hi dat d thiyc hin dir an xây dyng dtrô'ng Nguyn Tam Trinh
(dirông Tam Trinh) thuc phtrrng Mai Dng, qun Hoàng Mai,
thanh pho Ha Nçn.
UY BAN NHAN DAN QUN HOANG MAI
Can cü Lut T chüc chInh quyn dja phuang ngày 19/6/20 15;
Can eir Lut Dt dai 2013 và các Nghj dnh cüa ChInh phü huàng dn thi
hành khi N1ià nuâc thu hôi dat;
Can cü Nghi. djnh s 43/2014/ND-CP ngày 15 tháng 5 nám 2014 cüa ChInh
phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lust Dat dai;
Can cir Thông tu s 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 näm 2014 cüa
B Tài nguyen va Môi tri.thng quy dnh ye ho so giao dat, cho thuê dat, chuyên
miic dIch sir diing dat, thu hôi dat;
Can cu Quy& djnh s 10/2017/QD-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 pho Ha Ni do Lut Dat dai näm 2013 và các Nghi.
dinh cUa Chmnh phü giao cho ye bôi thu&ng, ho trçi và tái djnh cix khi Nhà nuic
thu hôi dat trên dja bàn thành phô Ha Ni;
Can c'Cr Quy& djnh s 11/2017/QD-UBND ngày 31/3/2017 cüa Uy ban
nhân 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 sü diing dat dê thçrc hin d? an
dâu tu trên dja bàn thành phô Ha Ni;
Can c1r Quyt djnh s 1203/QD-UBND ngày 14/03/2019 cüa UBND thành
ph Ha Ni v vic phê duyt K hoch sà diing dAt nãm 2019 qun Hoàng Mai;
Can cü Quy& dnh s 5504/QD-UBND ngày 28/11/2012 cüa UBND Thành
ph Ha Ni ye vic phé duyt dr an dâu tu xây dimg cong trInh ten dr an: Xây
dirng duing Nguyen Tam Trinh;
Xét d nghj cüa Trung tam phát trin qu dAt qun Hoàng Mai tti van bàn
so 825/ITPTQD ngày 23/10/20 19; và To trInh so 4261ITr-TNMT ngày 24/10/20 19
càa phông Tài nguyen và Môi trirOng,
QUYET D!NH:
Diu 1. Thu hi 1,1 m2 dAt cüa h ông (bà): Nguyn Thj Loan và Nguyn
Xuân Thun dang s1r diing thira Mt s 108, tO bàn do GPMB tai phuOng Mai
Dng, qu.n Hoàng Mai, thành ph Ha Ni. Din tIch, ranh giOi hin trng s1r
dicing Mt và ranh giOi, din tIch dAt thu hM ducic xác djnh theo h s k5 thut
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thira Mt s 1 08/HSKT/GPMB do Cong ty c phn tu vn djch vli trc dja và
thuong mai l.p ngày 09/4/2018; UBND phu?mg Mai Dng xác nhn ngày
09/4/2018 (lId sd k9 thut tha dá't ducic dInh kern theo Quyet dinh nay).
L do thu hi d.t: D thirc hin dir an xây dirng dumg Nguyn Tam Trinh
thuc phu?mg Mai Dng, qun Hoàng Mai, Ha Ni.
Diêu 2. Giao nhim vii cho các Co quan, t chüc thirc hin vic thu hM Mt,
cii th thu sau:
1. Chü tjch UBND phithng Mai Dng chü trI, phi hçp vói Trung tam phát
trin qu Mt qu.n Hoàng Mai có trách nhim giao Quy& djnh nay cho h ông (bà)
có ten tai Diu 1; trl.r&ng hçip h gia dInh ông (bà) có ten tai Diu 1 không nhn
Quyt djnh nay ho.c vng mt thI 1p biên bàn; niêm yet Quyt djnh nay tai tr1i s&
UBND phrning Mai Dng và ti noi sinh hoat chung cüa cong dng dan cu nai Co
Mt bj thu hi; thu hi Giy chng nhn quyn s'r dyng Mt cüa h ông (bà) có ten
tii Diu 1 (nu co) hoc gi.y t? gc lien quan và cp nht vào h so da chInh.
2. UBND phu&ng Mai Dng phi hqp vOi Chi nhánh Van phOng däng k
Mt dai Ha Ni qun Hoàng Mai thirc hin vic chinh 1 hoc thu hi các Giy
chirng nhn quyn sr ding dat dôi vâi phân din tIch bi. thu hi; chinh 1 bin
dng trên h so dja chIth theo quy djnh.
3. Van phOng HDND-UBND qun Hoàng Mai có trách thim däng Quyt
djnh nay trên trang thông tin din tü cüa UBND Qun.
4. Giao Trung tam phát trin qu5i Mt qun Hoàng Mai thçrc hin km trü h
so giài phóng mt bang theo quy djnh cüa pháp lut hin hành; chü tn, phi hcip
UBND phung Mai Dng quãn 1 chtt chë qu5 Mt dã thu hi.
Diu3.
1. Quyt djnh nay có hiu lc ke tü ngày k.
2. Co quan, hO gia dInh có tên4tai Diu 1 và Diu 2 nêu trên chju trách
nhim thi hành Quyt djnh nay.!
Ncrinhân:
-NhrDiéu3;
- Chü tjch UBND qun; dé báo cáo
- Die PCT Do Thanh Tüng;
- Các &m vj: Thanh tra, Tix pháp, Phông TNMT (01 bàn);
- Chi nhánh VPDKDD I-IN qun Hoàng Mai;
- Lixu: VT.
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