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4150 /QD-UBND

Hoàng Mai, ngày 29tháng16 . näm 2020

QUYET DINH
V vic thu hi dt d thirc hin dij an xây dirng tuyn thrô'ng ni tip throng
tir phIa Dông khuhành, chInh qun Hoàng Mai den thrOng Tam Trinh (don
tir khu do thj IMng Tan dn thrOng Tam Trinh) thnc phu*ng Thjnh Liêt.

Uc- BAN NHAN DAN QU4N HOANG MAI
Can thLuçt Tchi'c chInh quyn djaphwcingngày 19 ngày 6nám 2015,
Can ci Lut da't dai ngày 29 tháng 11 nám 2013;
Can thNghj djnh sá 43/2014/ND-GP ngày 15 tháng 5 näm 2014 caa GhInh
phñ quy djnh chi tié't thi hành mt s diu cia Lut dá't dai;
Can ci Thông tu' sá 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 nám 2014 cia B5
tru'àng Bô Tài nguyen và Môi triràng quy djnh v ha so' giao dct, cho thuê daft,
chuyen myc dIch th dyng dá't, thu hi ddt,
Can cii' KE hogch th dyng da't nám 2020 cia UBND qu€n Hoàng Mai dd
dup'c UBND Thànhph Ha Nç5iphê duyt tgi Quylt djnh so' 1089/QD- UBND ngày
16/3/2020 (tgi Myc II, STT 02 ban Danh myc các cong trInh, dir an trong kl hogch
si' clyng da't nám 2020 qun Hoàng Mai kern theo Quylt dinh);
Xét d nghj tgi Ta trinh sO' 216/TTr-TNMTngày 22 tháng 6 nám 2020 cia
phông Tài ñguyên và MOi tru'ông.
QUYET D]INH:
Diu 1. Thu hi 234,0m2 dt cüa h ông/bà Nguyn Due Long, thuc thüa
dt s 63(mt phn thüa dt), thuc t& bàn d dja chInh s F48-116-42A1 ti phixOng
Thjnh Lit, qun Hoàng Mai, thành ph Ha Ni.
L do thu hi dt: D thirc hin dir an xây dirng tuyn dithng ni tip dir?mg
tü phIa Dông khu hành chinh qun Hoàng Mai dn dir&ng Tam Trinh (do?n ti'r
khu do thj Dng Tàu dn duOng Tam Trinh) thuc phuOng Thjnh Lit.

Diu 2. Giao nhim v1i cho các ca quan, t chüc thirc hin vic thu hi d.t,
cuthnhiisau:
1. Chü tjch UBND phix&ng Thjnh Lit có trách nhim giao quyt djnh nay
cho h ôngfbà có ten tai Diu 1; trithng hqp h ông/bà có ten tai Diu 1 không
nhn quy& djnh nay hoc vng m.t thI 1p bién ban; niêm yt quyt djnh nay t.i
tri si UBND phu?mg Thjnh Lit và ti nai sinh ho.t chung cüa cong dng dan Cu
noi có d.t bj thu hi.
2. UBND phithng Thjnh Lit phi hqp vth Chi nhánh Van phôngdäng k5r
dt dai Ha NOi qun Hoàng Mai và Trung tam phát trin qu5 dt qu.n Hoàng Mai
tip nhn, chinh 1 giy ti có lien quan quyn sü diing d.t và quyn sà hfru v nhà
ô hoc thu hi các Giy ti trên theo quy djnh; cp nht bin dng vào h sa dja
chInh theo quy djnh.
3. Van phông HDND - UBND qu.n Hoàng Mai dàng Quyt djnh nay trên
Cng thông tin din fir cüa UBND Qun.
4. Giao Trung tam phát trin qu' d.t qi4n Hoàng Mai quán l chat chë qu
d.t dâ thu hi.
Diu 3.
1. QuyM djnh nay có hiu lirc kth rigày k3.
2. Ca quan, h gia dInh, cá nhân có ten ti Diu 2 nêu trên chju trách nhim
thi hành Quyt djnh
Ntiinhmn:
-Nhi.rDiêu3;
- D/c CT UBND Qun (de b/c);
- D/c PCT D Tharih Tüng;
- Các dcin vj: TTQ, TNMT;
- Liru: VT.
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