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Hoàng Mai, ngày I9thang . nám 2020

QUYET D!NH
V vic thu hài dt d thirc hin dir an xây dirng tuyn thr&ng ni tip thrô'ng
tn phIa Bong khu hành chInh qun Hoàng Mai dn thrô'ng Tam Trinh (doin
tn khu do thj Bng Tan dn thrô'ng Tam Trinh) thuc phirong Th!nh Liit.
uc( BAN NHANDAN QUliN bANG MA!
Can thLut T chic chInh quyn djaphuvng ngày 19 ngày 6 nám 2015;
Can thLuat dAt dai ngày 29 tháng 11 nám 2013,
Can ci Nghj djnh so' 43/2014/ND-CF ngày 15 tháng 5 nám 2014 cia ChInh
phz quy dinh chi tilt thi hành mt s diu cüa Lut dAt dai,
Can ca Thông tu's30/2014/TT-BTNMTngày 02 tháng6nám 2014 cñaBç3
trzthng Bó Tài nguyen và MOi trwông quy djnh v h so giao dAt, cho thuê dAt,
chuyln myc dIch th dyng dAt, thu hi dá't,
Can th KI hogch th dyng dat näm 2020 cia UBND qugn Hoàng Mai dä
dwctc UBND ThànhphôHà N5iphê duyçt tgi Quylt djnh s 1089/QD - UBND ngày
16/3/2020 (tçziMycll, STTO2 bánDanh myc các côngtrInh, dtán trongklhogch
th dyng dat nám 2020 qun Hoàng Mai kern theo Quylt djnh),
Xét d nghj tgi T& trinh sO' 216/TTr-TNlvlTngày 22 tháng 6 nárn 2020 cia
phdng Tài nguyen và MOi frithng.
•

QUYETB!NH:

Biu 1. Thu hi 379,2m2 dt cüa h ông/bà Dng Van Gia, thuOc thira d& s
28 (mOt phn thi:ra d&), thuc t?ii bn d dja chInh s F48-116-42M ti phuing Thjnh
Lit, qun Hoàng Mai, thành ph Ha Ni.
L do thu hi dt: D thirc hin dir an xây dmg tuyên du&ng ni tip dithng
ti'r phIa Dông khu hành chInh qun Hoàng Mai dn duing Tam Trinh (don ti'r
khu do thj Dng Tàu dn dixông Tam Trinh) thuOc phu?mg Thjnh Lit.

Diu 2. Giao nhim vii cho các Co quan, t chüc thirc hin vic thu hi dt,
ci th nhu sau:
1. Chü tjch UBND phithng Thinh Lit Co trách nhim giao quyt djnh nay
cho hO ông/bà có ten tai Diu 1; tnr&ng hqp hO ông/bà có ten tai Diu 1 không
nhn quyt djnh nay hoc v.ng mt thI lQp biên ban; hem yt quyt djnh nay tai
trirl sâ UBND phii&ng Thjnh Lit và tai noi sinh hoat chung cüa cong dng dan cu
nai có dt bj thu hi.
2. UBND phu&ng Thjnh Lit phi hqp vâi Chi nhánh Van phOng dàng k
dt dai Ha NOi qi4n Hoàng Mai và Trung tam phát trin qu5 dt qun Hoàng Mai
tip nhn, chinh 1 giy ti cO lien quan quyn sü dung Mt vâ quyn si hUn v nhà
a hoc thu hi các Giy t? trên theo quy djnh; cp nht bin dng vào h so dja
chInh theo quy djnh.
3. Vn phOng HDND - UBND qun Hoãng Mai däng Quyt djnh nay trên
Cng thông tin din tCr cüa UBND Qun.
4. Giao Trung tam phát trin qu Mt qun Hoàng Mai quân l cht ch qu
Mt dä thu hi.
Diu3.
1.QdnhnayeOhiu1oktàngayk.
2. Co quan, hO gia dInh, cá nhân có ten ti Diu 2 nêu trén chiu trách nhim
thi hành Quyt djnh nayp
Ncinhmn:
-NhuDiêu3;
- D/c CT UBND Quãn (de b/c);
- D/c PCT D Thanh Tüng;
- Các dcm vi: TTQ, TNMT;
- Luu: VT.
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