UY BAN NIJAN DAN
QUJLN HOANG MA!

CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA WET NAM
Dc 1p - T do - Hinh phüc

S& 4.15/QD-UBND

HoàngMai, ngày 29tháng .6nám 2020

QUYET D!NH
V vic thu hi dt d thiyc hin dir an xây dirng tuyn thr?rng ni tip thring
tw phia Dông khu hành chInh qun Hoàng Mai den dirô'ng Tam Trinh (doin
tir khu do thi Dng Tan dn throng Tam Trinh) thnc phirô'ng Thlnh Lit.
Uc BAN NHAN DAN QU4.N bANG MA!
Can cü' Lut TI chic chInh quyn dja phwong ngày 19 ngày 6 nám 2015,
Can ci Luat da't dai ngày 29 tháng 11 nám 2013,
Can czNghj djnh sl 43/2014/ND-CF ngày 15 tháng 5 näm 2014 cüa ChInh
phz quy djnh chi tilt thi hành mt sI diu cüa Lugt dlt dai,
Can cá' Thông tu SI 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 nám 2014 cza B(3
trw&ng Bô Tài nguyen và Mói trwô'ng quy djnh v ha so' giao dlt, cho thuê dá't,
chuyln myc dIch th dyng dli', thu hii dlt,
Can ci KI hogch th dyng da't näm 2020 cia UBND qugn Hoàng Mai dd
du'cic UBND Thànhphc4 Ha Niphê duyt tgi Quylt djnh sl 1089/QD - UBND ngày
16/3/2020 (tgi Myc II, STT 02 ban Danh myc các cong trInh, d an trong kl hogch
sz.'r dyng dlt nám 2020 qugn Hoàng Mai kern theo Quylt djnh);
Xét d nghj tgi T& trInh sI 216/TTr-TNMTngày 22 tháng 6 nám 2020 cia
phông Tài nguyen và MOi tru'Ong.
QUYET D!NH:
Diu 1. Thu hi 314,0m2 dt cüa h ônglbà Dng Minh Cu'ong, thuc thira
d.t s&73 (met phn thüa d.t), thuc t bàn d dja chmnh s 3 tti phi.thng Thjnh Lit,
qun HoàngMai, thành ph Ha NOi.
L do thu hi dt: D thirc hin dir an xây dirng tuyn dixng ni tip dii&ng
tü phIa Dông khu hành chInh qun Hoàng Mai dn dung Tam Trinh (don tir
khu do thj Dng Tàu dn duO'ng Tam Trinh) thuc phixOng Thjnh Lia.

Diu 2'. Giao nhim vi cho các co quan, t chüc thc hin vic thu hi d,t,
ciithnhusau:
1. Chü tjch UBND phixing Thjnh Lit có trách nhim giao quyt djnh nay
cho h ôngfbà có ten t.i Diu 1; trithng hçip h ông/bà Co ten tti Diu 1 không
nhn quyt djnh nay hoc vng rn.t thI 1p biên ban; niêm yt quyt djnh nay tai
trit s& UBND phi.thng Thjnh Lit và ti nai sinh ho.t chung cüa cong dng dan cix
noi có dt bj thu hi.
2. UBND phung Thinh Lit ph& hçip vâi Chi nhánh Van phông dng k
dt dai Ha Ni qun Hoàng Mai và Trung tam phát trin qu dt qun Hoàng Mai
tip nhn, chinh 1 giy t& có lien quan quyn sü ding ct.t và quyn s hu v nhà
& hoc thu hi các Giy t& trên theo quy djnh; cp nht bin dng vào h so dja
chInh theo quy djnh.
3. Van phOng HDND - UBND qun Hoàng Mai däng Quyêt djnh nay trên
Cng thông tin din tCr cüa UBND Qun.
4. Giao Trung tam phát trin qu5 dt qi4n Hoàng Mai quán 1" cht chê qu
d.t dâ thu hi.
Diu 3.
1.

iytdjnhny có hiu iirc khrñgayk.

2. Co quan, h gia dInh, cá nhân có ten ti Diu 2 nêu trên chju trách nhim
thi hành Quyt djnh nay>..t,
Noinhln:
-NhuDiêu3;
- Dic CT UBND Quãn (de b/c);
- DIc PCT Do Thanh Tüng;
- Các dcin vj: TTQ, TNMT;
- Liru: VT.
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