UY BAN NIIAN DAN
QU4LN IIOANG MA!
S&LOZ2IQD-UBND

CQNG HOA xA EQI cnU NGRIA YLfl NAM
Dc Ip - Tçr do - llnh phéc
Hoàng Mal, ngày 4 tháng £ ndm 2021

QUYET DjNH
V vic thu h6i tMt d thiyc hin thy an Du*ng vào tnrông tiu hqc Hoàng Lit
khu Tfr K3r, phirb'ng IIoàng Lit, qun Hoing Mai

ut BAN NHAN DAN Qu3N bANG MAI
Can c&Luat Td ch&c chInh quyn djaphwcng ngày 19/6/2015;
Can thLu4t Ddt dai ngày 29 tháng 11 nàm 2013;
Can c& Nghj djnh sd 43/2014/ND-CF ngày 15/5/2014 cüa ChInh p/in quy djnh
chi tilt thi han/i mat 8á diJu cña Ludt ddt dai;
Can c& Thông ticsd 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa B Tài nguyen và
Môi trwô'ng quy djnh vJ ha su giao dat, cho thuê ddt, chuyJn myc dIch s& dyng dat, thu
Mi ddt;
Can th Thông báo thu Mi ddt s6 1038/TB-UBND ngày 16/11/2020 cüa L'Jy ban
nhdn dan quan Hoàng Mai;
Can c& Quylt djnh sJ 1448/QD-UBND ngày 26/3/2021 cña L'Jy ban nhdn dan
thànhph6 Ha Nai vJ vicphê duyt KA hogch s& dyng dat nãm 2021 qz4n HoàngMai;
Xét dJ nghj cña Ban qudn lj dy an ddu twxáy d!mg quç2n Hoàng Mai tgi Van bàn
s6 148/B QLDA-GPMB ngày 29/03/2021; cüaphông Ta! nguyen và Môi tnthng tqi Ta
trmnh so 75/TTr- TNMT ngày 02/04/2021.
QUYET D1INH:
Diu 1. Thu Mi 55m2 dt do ông (bà) Nguyn TM Tháo dang sü dng thüa dAt s
547 thuc tä bàn d dja chinh s 17 tai phuông Hoàng Li@, qi4n Hoàng Mai.
L9 do thu Mi dAt: D thvc hiGn dv an Dutxng vào tnthng ti& hçc Hoàng Li't khu
Tir K5', phuOng Hoàng Li't, qun Hoàng Mai.
Diu 2. Giao nhim vi eho the co quan, t6 ehüe thve hin vic thu Mi dAt, c th
nhu sau:
1. Chit tjch UBND phumg Hoàng Lit có tráeh nhim giao QuyEt djnh nay cho
to ehüc, eá nhân Ong (bâ) có ten tai Diêu 1; truông hcip tO chüe, cá than ông (bà) co
ten tai Diêu 1 khOng nhn Quy& djnh nay ho4c yang mt thI 1p biên bàn; niêm yet

quy4t djnh nay ti triz sâ UBND phuàng Hoãng Li@ va ti ncxi sinh hoat chung cüa
cQng dông dan cu no'i có dat bi thu hôi.

2.
UBND phutng Hoãng Li@ phi hcip CM nhánh Van phông DKDD Ha NQi qun
Hoàng Mai tiêp nhn và th?c hi4n thu tiic chinh 19 hoc thu Giây ehüng nhn quy&
sà diing dat; cp nht biên dng vào ho sci dja chfnh theo quy djnh.
3. VAn phông HDND - UBND qun Hoàng Mai dAng Quyét ctjnh nay trén C6ng
thông tin din tir cUa UBND Qun.
4. Ban quãn19 dr an Mu tu xay drng qun bang Mai quãn19 cht ch qu Mt da
thu hôi cho den khi ducxc UBND thành phô Ha NOi có Quyêt djnh giao dat.
Diu 3.
1. Quy4t djnh nay có hiu lye ké tir ngày k9.

2.Ccx

n, ho gia dm1-i có ten tai Diu 2 nêu trén chju trách nhiOm thi bait Quyát

djnh nay.!.
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- Die CT UBNT) Quan; (dl b/c)
- D/c PCI Do Thanh Tñng;
- Thanh tra Quan;
- Luu: VT, TNMT.
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