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Hoàng Mal, ngày ./I.6tháng. t.... näm 2021

icE HO4CH THU HO! DAT
V vic thu hi dt di vói 03 hQ gia dmnh, cá nhân d thiyc hin dv an xây
drng Phông khám da kiioa Linh Nam thuc phtr?mg Linh Nam,
qun Hoàng Mai, thành ph Ha NQi
Can cá' Luat DAt dat nám 2013;
Can eth Nghj din/i so' 43/2014/ND-CF ngày 15/5/2014 cña Chmnh phü quy
djnh c/it ttêt thi hành môt 56 diu cüa Lu4t DAt dai nàm 2013;
Can c& Thông tic sO' 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cia B(5 Tat
nguyen và Môt truthig quy dinh v ha sc giao dAt, cho thuê dAt, chuyhi myc dIch
sic dyng dAt, thu hái dAt;
Can cic Quylt djnh so' 10/2017/QD-UBND ngày 29 tháng 3 nám 2017 cñ
UBND thành pM Ha Nt ve viçc ban hành quy d/nhcác ni dung thuac thA
quyên cia UBND Thànhpho' Ha Naive hOt thuthig, hO trq và tat djnh cit khi n
nic&c thu ho'! dAt trên ma bàn ThànhphJ Ha Na!;
C'án cic Quyé't d/nh so' 11/2017/QD-UBND ngày 31/3/2017 cña UBND
Thành phd ban hành quy djnh mat so nai dung ye thu hat dat, giao dAt, cho thuê
dat, chuyên myc dIch sic dyng dat dé thy'c hin dy' an dáu tic tren ma bàn Thành
pho' Ha Nat;
C'àn cñ'QuyEt so' so' 1448/QD-UBND ngày26/03/2021 cña UBND thành
pho Ha Naive v!cphê duyt Ice hogch sic dyng dat nàm 2021 cjuçmn Hoàng Mai;
Can cic Quylt djnh so' 6695/QD-UBND ngày 25/10/2019 cña UBND quç2n
Hoàng Mat v v!c Fhê duyt dy' an do'u twxdy c4mg Dy' an: Fhông khám da Jchoa
Linh Nam.
Xét d nghj cña UBNDphwàngLinhNam tgi Van ban so' 116/UBND-DC
ngay 31/3/2021; Ban quan ly dy' an dau tic xay dyng quczn Hoang Mcii tgi Van ban
so 165/B QLDA-GPMB ngày 01/4/202 1; F/icing Tat nguyen và Môt tric&ng tçzi To'
trmnh sO: 77/17'r-TNMT ngày 0 7/4/2021.
UBND qun Hoãng Mai ban hành K hoach thu hM dt d& vâi 03 hi gia
dInE, cá than dé thvc hin dv an xây dirng phông khám da khoa Ltnh Nam thuQc
phu&ng LInE Nam, qun Hoàng Mai, thành pM Ha NQi nhu sau:
A
1. Diçn tich, v tn khu dat:
- Din tIch dv kin thu Mi d& vâi 03 hQ gia dInE, cá nhãn khoãng: 327,8 m2.
- v trI, ranh gi&i khu dt drrcce xae dinE theo bàn trIch do thüa d.t do COng
ty Co phân giài pháp cOng ngh Tràc dja do v ngày 31/3/2021 và dã ducyc Uy
ban than dan phuàng LInE Nam the nhan.
a'
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2. Ly do thu hM tt:
D thvc hien dv an xây dmg phông khám da khoa Linh Nam thuQc phuàng
Linh Narn, qun bang Mai, thành phô Ha NQi.
3. K ho3ch Su tra, khão sat, do dc, kim dam:
Thôi gian bat Mu dv kin Ut ngày 16. .....t/2021 dn ngày 4./.S1/2021.
4. thy Sn v k hoch di chuyn:
Sau khi UBND qun Hoàng Mai ban hành Quyát djnh phé duyt phuong S
bi thu&ng, h trcx theo quy dnh, t chüc, cá than thve hien di ehuyên và bàn giao
rn.t bng theo thôi h?n ghi trong quyt djnh phé duyt phuong an bôi thuàng, ho trçi.
5. Giao nhim vy thyt hin cong tác giãi phóng mt bng va I4p, thyc
hin phtro'ng an bM thu'&ng, h trçr và tái djnh cu.
5.1. Giao Ban quán 1 dr an Mu tu xây dmg q4n Hoàng Mai:
- Tham muu xay dtmg k hoach chi tit trin khai cong tác giái phóng m.t
bAng thvc hien dv an xây dvng phOng khám da khoa Linh Nam thuc phuäng
Linh Nam, qun Hoàng Mai, thânh phô Ha Ni.
- Lien h vâi UBND phu&ng LTnh Nam d cong bó chü trtrccng thu hi dAt;
bàn M khu vvc dv kin thu hi dAt, cong khai eác quy dinh v thu Mj dAt, v b6i
thuông, h trq và tái djnh cit khi Nhà nuóc thu hM Mt theo các quy djnh hin hành.
- Ph6i hçxp vói UBNI) phiRmg Linh Nam d tMn hành khào sat, do dac 1p
bàn dà hien trang sü dçtng Mt lam can cü thu hAi Mt và 1p phuong an bi thuàng
h trq và tái djnh cu (nAzi co) Thvc hin vic kê khai va th chie diu tra hien
trang, xac minh nOi dung ké khai.
- Ph6i hcip vOi cáe don vj lien quan và UBND phu&ng Ltnh Nam, 1p
phuong an bi thizông, h trçi theo dung quy djnh tai Quyêt djnhsO 10/2017/QDUBND ngày 29/3/20 17 cüa UBNID Thành pho Ha NOi, earn kêt thvc Men viec
dn bü M trq theo dung phuang an bM thu&ng, h trq dã phé duyt.
5.2. UBND phu&ng LTIIII Nani có trách nhiem:
- Giao Thông bao thu hi Mt cho ngixbi có Mt bj thu hi, cOng khai thông
báo thu hM dAt, thông báo trên phuong tien thông tin dai chüng, niOrn yt tai tri
s& UBND phu&ng, dja dim sinh hoat chung cüa khu dan cu nrn Co Mt thu hài.
- Phi hqp vâi ti$ chüe lam nhiem vii bi thuông giãi phóng x$t bAng trong
viGc cung cp ho so dja chInE, do dac,khào sat hien trang Mt dai thuOc khu c
thu hM dAt, $p danh sáeh thàa dAt bj thu hôi, nguöi sfr dvng, nyc dIch sà dyng Mt.
- Quàn 1)2 chat che Mt dai trong khu vre thvc hien dv S theo dung quy
djth cUa pháp lu3t.
- Ph6ihqp vói t6 ehüe lam nhiem vi bi thuàng giài phOng mt b&ng thçrc
hien viêc di&u tra, khâo sat, do dac, xae djnh dien tich dAt, th6ng ké nhà a, ta san
khác g&n 1in vâi Mt d 1p phuang an bi thu&ng, M trg và tái djnh cit Tru&ng
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hçip th chüc, ho gia dInh, eá nhân khôrig chip hành viOc diu tra, khâo sat, do dac
xac dinh diOn tIch d.t, thng kê nhà a, tài san khác g&n li&n vài dat thI Nba nuóc
tri&n lthai kiêm dEm bat buOc theo quy djnh cüa pháp 1ut.
- Tru&ng hqp có thay di v nguäi sfr diing dAt d nghj UBND phuäng báo
cáo Uy ban nhân dan Quân, HQi dng Bi thixäng, ho trçi và tái djnh cu Qu3n dé
thvc hien viOc diu chinh theo quy djnh.
UBND qun Hoãng Mai yêu cAu các don vi nghiêm tue thrc hiOn, triên khai
theo thTing tiên do nêu trên. Trong qua trmnh tO chüc thrc hin nêu có khó khàn,
vuóng m&e kip th&i có báo cáo d ducic huâng dn./.
No'i nh/in:
- UBND Thành pM Ha NQi;
- Die CT UBND Quan;
(de báo cáo)
- 0/c PCT Do Thanh Tüng;
- Cáe don vi: TCK.H, QLDT; Ban QL DA DTXD;
flPT Qu dat Q4n, TNMT;
- UBND phir&ng LTnh Nam;
- Cong thông tin din t& Q4n;
- Lmi:
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