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tY BAN NIIAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIfl NAM
Dc Ip - Ty do - Hnh phñc
QU4N HOANG MAI
S :,4531KH-UBND

Hoàng Mat, ngày

3$' tháng 4 näm 2021

KE HO*CH THU 11(31 DAT
D thiyc hin dv an du Ut xãy thyng Khu cM thj mó'i bang Van Th
trén dja bàn phirô'ng Thjnh Lit, qun bang Mai
Can c& Khoán 3 Dtu 62 Lu4t Dit dat nám 2013;
Can c& các Nghj djnh cña flInhphü: So' 43/2014/ND-CF ngày 15/5/2014 guy
djnh chi tié't thi hành m5t sJ diu cña Luat Dá't dat; sO' 47/2014/ND-CF ngày
15/5/2014 guy djnh ve bi thzcàng, h3trçr và tat djnh cit kht Nhà nzeó'c thu hi d&;
Can c& Thong tie sJ 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cia Bç5 Tài nguyê
và MOi tneO'ng quy djnh vJ ha sa giao ddt, cho thuê dat, chuyn myc dIch th dun
dat, thu hat ddt,
Can c& Quye't djnh so' 10/2017/QD-UBND ngày 29 tháng 3 nàm 2017 cüa
UBND thànhphóHà Nai v vtc ban hành guy djnh các nç5i dung thuac thdm quyan
cña UBND thành pho' Ha Nat va bat thzeàng, h6 trq và tái dinh cit kht nhà nuz5'c thu
hat da't bin dja bàn thành pho' Ha Nt7t;
Can c& Quyt djnh 5 11/201 7/QD- UBND ngày 31/3/2017 cãa UBND Thành
pho' ban hành guy djnh mat s6 nat dung v thu hat dat, gtao dit, cho thuê dAt, chuyn
myc dIch s& dyng dAt d thy'c hin de an du tic bin dja bàn thành M Ha Nat;
Can cá' Ké' hogch s& dyng dAt nám 2021 cña UBND qu4n Hoàng Mai dd diecxc
UBND thành phO' Ha Nat phé duyt tgt Quyit djnh sO' 1448/QD-UBND ngày
26/3/2021;
Can c& Van ban so' 3431/QD-UBND ngày 21/7/2011 cña UBND thành phd
Ha Nt v viêc cho phép dcu tic khu dO th( môt Hoàng Van Thy tgi các phicô'ng
Hoàng Van Thy, Thjnh Ltt, Yen 56', qun Hoàng Mai, thành phd Ha Nai;
Can cth Van ban sO' 1304/UBND-DT ngày 23/3/2017 cña UBND thành phd
Ha Nt ye vic trién khai cong tác GPMB e an KDTHoàng Van Thy trên dja bàn
qun Hoàng Mat và các van ban pháp 1j5 khác hen quan;
Can c&Biên ban djnh vj mdc gio'iphyc vy cOng tác bat thze&ng, hJtrq tat djnh
cit dc an ddu tic xOy dicng khu dO thj môt Hoàng Van Thy do 36' Tài nguyen và Môt
tru'd'ng bàn giao cho Tdng cOng ty Dcu tic phát trién hq tdng dO thj - UDIC ngày
05/4/2012;
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Xét d nghj cOa UBNDphw&ng Thjnh Lit tgi Báo cáo so' 74/BC'-UBND ngày
16/4/2021; vàphông Tài nguyen và MOi tnr&ng 411 Ta trinh sO: 88/ITr-TNMTngày
23/4/2021.

IJBND quãn Hoàng Mai ban hânh K hoach thu hãi & dôi vói 01 tru&ng hccp
sü diing dt là UBND phithng d thc hin d an S fls xây dxng Khu do thj mâi
Hoâng Van Thu trén dja bàn phu&ng Thjnh Li@, qun Hoàng Mai, thành ph6 Ha
NOi, thu sau:
1.L' do thu hôi dat:
Thgc hin d an S Us xây di;ng Khu dO thj mOi Hoàng Van Thy trên dja bàn
phi.r&ng Thjnh Li@, qun Hoàng Mai, thành ph6 Ha NOi.
2. Din tIch, vj trI khu dt:
- T6ng din tIch di; kin thu h6i là: 1.437,13 m2 (din tIch cy th duqe xác
djnh trong qua trmnh xáe djnh m6c giôi khi thc hien giãi phOng m.t bang).
- Vj trI thu hi d.t: Phu&ng Thjth Liet, qu3n Hoàng Mai, thàth ph6 Ha Nôi
3. Ké hoach diu tra, khào sat, do dac, kim dm:
Tü ngày 05/5/202 1 dn ngây 05/6/2021.
4. Dr kin v k hoach di chuyn:
Sau khi UBND qun Hoàng Mai ban hành Quy&t djnh phé duyt phirong an
bi thuông, h tn theo quy dinh, tà chic, cá nhân thc hin di chuyn và bàn giao
mt bng theo th&i hn ghi trong Quy& djnh phé duyt phucxng an b6i thu&ng, h
trçx. Dv kin hoàn thành trong quy- II näm 2021.
5. Giao thim vii the hin cong the giài phóng mt bang và lip, thc hin
phuong an Mi thu&ng, h6 trçi và tái djnh eu.
5.1. Giao don vj duqc phân cOng lam bO ph3n thu&ng tri;c cüa HOi d6ng
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thithng, h trcx và tái djnh cu tham muuxây di;ng k6 hoach chi ti& trin khai cong
táe giái phóng n4t b&ng the hin d an dâu tu xây dimg Khu dO thj mdi Hoâng Van
Thy trén dja bàn phu&ng Thjnh Lit, q4n Hoàng Mai, thành ph6 Ha Nôi.
5.2. UBND phu&ng Thjnh Li@ cd trách nhiem:

- Cong khai thông báo thu h6i d.t trén phuong tin thông tin di chüng, niOm
y& ti tnrl sb UBND phutng, dja dim sinh hoat ehung cUa khu dan cu nui có dt
thu Mi.
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- Ph& hop vói t6 chüc lam nhiêm vi bM thuông giãi phóng mt bang trong
vic cung cAp h scx dja ohmnh, do dac, kháo sat hin trng dAt dai thuOc khu virc thu
Mi dAt, 1p danh sáoh thüa dAt bj thu Mi, ngu&i sà diing, rnçic dIch sà dvng dAt.
- Quàn 1)2 chit ehe dAt dai trong khu vçrc thvc hin di.r an theo dung quy djnh
cüa pháp luat.
- Ph6i hop vol t6 chüc lam nhim vçi Mi thithng giâi phóng mt bng th?c
hien viec diu tra, kháo sat, do dac, xác dinh dien tIch dAt, thông kê nhá 0, tài san
khác gn 1in vOi dAt d 1p phuang an Mi thu&ng, M trçc và tái djnh ow. Trirông
hap tà chüe, ho gia dinh, ca nhan không chAp hânh vic diu tra, kháo sat, do dc
xac dinh dién tIch dAt, thong ké nhâ 0, tâi san khac gn li&n vOi dAt thI NM nuót
trin khai kim dEm bat buc theo quy djnh cüa pháp 1ut.
- Tru&ng hap 06 thay d61 v nguäi sü dçing dAt dé nghj UBND phuông báo
cáo TiJy ban nhân dan Quân, Hôi d6ng Mi thu&ng, M trg và tái djnh ow Qun d
thvc hien vic diu chinh theo quy djnh.
5.3. HOi dng Mi thrOng, M trçc và tái djnh ow qun Hoàng Mai, cáo dan vj
lien quan va UBNID phithng Thjnh Lit, 13p phuang an M thuOng, h6 trçc theo diin
quy djnh tai Quyt djnh s 10/2017/QD-UBND ngày 29/3/2017 CÜa UBND th
M Ha Ni.
UBND qun Hoàng Mai yêu câu cáo dan vj nghiêm tño thirc hin, triên khai
dung tiên dO nêu trên. Trong qua trinh to chüc thvc hiOn nêu có khó khàn, vuó'ng
kjp th&i oô bag1 oáo d dirge huóng dk/.
Noinhn:
- Die CT UBND qu4n;
- Die PCI Do Ihanh lung;
- Cac don vj: TCKH, QLDT,
- TT PTQD qun, TNMI;
- UBND phubng Thjnh Lit;
- Cong thông tin din t& Qu@n;
- Luu: VI.
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