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QUYET DjNH
V vic thu hal & thiye hin d! an Throng vào trir&ngtiu hyc Hoing Li't
khu Ti? Kj', phir&ng ILoàng Liit, qun bang Mal

ut BAN NHAN DAN Qu4N HOANG MAI
Can c& Luat Td chic chInh quyJn djaphwo'ng ngày 19/6/2015;
Can c& Luat Dcit dcii ngày 29 tháng 11 nàrn 2013;
Can ci Nghj djnh sá 43/2014/ND-cP ngây 15/5/2014 cüa hInhphüquydjnh
chi tilt thi hành môt sá diu cüa Luát dat dai;
Can c& Thông 1w sá 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa B Tài nguyen vâ
Môi trzthng quy djnh v ha sa giao ddt, cho thuê dat, chuyln myc dich th dyng dat,
thu hal ddt;
Can c& Thông báo thu hat ddt sá 572/TB-UBND ngây 28/7/2020 và Thông báo
sd 1035/TB-UBND ngày 16/11/2020 cña (Jy ban nhdn dan qun HoàngMai;
àn ci Quylt djnh sá 1448/QD-UBND ngày 26/3/2021 cza Uy ban nhán dan
thành pJi Ha P/el v vic phê duj4t KI hogch th dyng dat näm 2021 qzØn Hoàng
Mcii;
Xdt d nghj cüa Ban qudn 15 ely' an ddu tie xdy dy'ng qun Hoàng Mai tgi Van
ban so 148/B QLDA-GPAIB ngày 29/03/2021; cüa phdng Tài nguyen và MOi tru-àng
tgi flY trinh so 75/TTr-TNMT ngày 02/04/2021.
QUYET DJNH:
Diu 1. Thu Mi 234m2 M.t do ông (bà Nguyn Thj Vçng (Bach) (dA chét): Dai din
là ông Phüng VAn HiM (theo biên bàn S ngtxOi di di4n ngày 04/12/2020) clang sr ding
thin dat so 600 và thin 551 thuQc tä ban 40 dja chinh sO 17 ti phixOng Hoãng Li%
qi4n Hoàng Mai.
L1 do thu Mi dAt: D thvc hin dçr an Duäng vào truàng tiu hyc Hoàng Lit
khu Tfx K', phithng Hoãng Liêt, qun Hoàng Mai.
Di&z 2. Giao nhim vi cho các ccc quan, th chüc thvc hin vi4c thu Mi dAt, ci
the nhu sau:

1.Chü tjch UBND phuârig Hoang Lit có trách nhikm giao Quyt djnh nay cho
to chüc, cá nhãn ông (bà) có ten tai Diéu 1; trutxng hcip to chüc, cá nhân ông (bà) có
ten ti Diêu 1 không th3n Quy& djnh nay hoc yAng mt tin 1p biên bàn; niém yet
quyêt djnh nay ti trii sà UBND phuOng Hoàng Lit và ti nai sinh ho?t chung cüa
cong dOng dan cu ncxi có dat bj thu hOi.
2. UBND phudng bang Li@ ph6i hcxp CM nhánh Van phông DKDD Ha NQi qun
HoAng Mai tiêp nh3n và thvc hin thu tic chinh 1 hoc thu Giây chüng nhn quyên
sfr ding dat; 4p nl4t biên dng vào ho sa dja chinh theo quy djnh.
3. VAn phông HDND - LJBND qun Hoàng Mai dAng Quyát djnh nay trén Cng
thông tin din tCr cüa UBND Qun.
4. Ban quàn l dz an Stu xay drng qun Hoàng Mai quàn I2 chat chê qu dAt dA
thu hôi cho den khi duge UBND thành phO Ha NOi eó Quyêt djnh giao dat.
Diêu 3.
1.Quyt djrih nay có hiu lye tr ngày ks'.
2. Ca quan, l gia dmnh có ten tai Diu 2 neu trén chju trách rthim thi hành
Quyt djnh nay.!.
Nal nhân:
. A'
- Nhu Dieu .,;
- Die CT UBND Qun; (dl b/c)
- Die PCT D6 Thanh Tüng;
- Thanh tra Quan;
-Luu:VT,TNMT.
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